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Protokoll: 1/2019
Datum: 20190216-17
Plats: Lenhovda
Närvarande:

Carina Nilsson (CN)
Anmäld frånvaro: Sven-Erik Henriksson (S-EH)
Silvana Carlén (SC)
Veronica Tofte (VT)
Helén Johansson (HJ)
Susanne Vähäniitty (SV)
Annika Schröder (AS)
Harrieth Sandberg (HS)
Annelie Isaksson (AI)
Susanne Lindberg (SL)
Marianne Lindblom (ML)
Adj: Lena Larsson - valberedningen

§1

Mötets öppnande
Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av protokollförare
Till att vara protokollförare valdes Annika Schröder

§3

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes

§4

Val av person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll
Till att justera dagens protokoll valdes Susanne Vähäniitty

§5

AU-beslut
AU beslut som tagits är:
- Gällande anmälningsavgift för utställning så ligger grundavgiften kvar
(den tidiga betalningen) medan den sena anmälningsavgiften höjs upp med 100 sek.
- SWISH betalning är tillagd på inbjudan till utställningarna.

§6

Föregående protokoll
Protokoll nr 6/2018 gicks igenom och rättas enligt följande:
§ 79 – Mastiffklubben, kan ha inofficiell utställning 2019 för alla raser men får ej
lägga den första helgen i september. 2020 får de ha en inofficiell utställning.
§ 81 – Kuvasz klubben ska ha årsmöte 2019-02-24
Därefter lades protokollet till handlingarna.

§7

Fullmäktige 2019-04-14
- Verksamhetsberättelsen gicks igenom och vi uppdaterade informationen löpande
under mötets gång.
- Verksamhetsplanen gicks igenom för att se så vi gör det vi ska för kommande åren
- Resultat- och balansräkning samt budget gicks igenom.
Beslut togs på att vi flyttar 50.000 sek från vinsten över till sparkontot för
domarkonferensen. sign.
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Fullmäktigehandlingarna kommer att mailas ut till samtliga delegater, det kommer
även att dela ut handlingarna i tryckt häfte när de kommer till fullmäktige.
Anmälan till ordförandekonferensen som kommer att hållas 2019-04-14, anmälan
ska vara SBHK tillhanda senast 2019-04-01.
Stadgeändring måste till om medlemmarna på fullmäktige röstar igenom namnbytet
till Svenska Molosser- och Herdehundsklubben (SMHK).
Detta namn bör då gälla från 2020-01-01.
AI skissar på ny logga (berget med person och hund).
Förtjänsttecken
Beslutades att förtjänsttecken i Silver tilldelas;
Ariana Carlén, Christina Klosterberg, Eva Bentzér, Christer Thyrén, Kicki Svalin
Förtjänsttecken i Guld tilldelas:
Marianne Lindblom, Ulrika Hermelin, Carina Nilsson, Susanne Lindberg,
Susanne Vähäniitty, Harriet Sandberg, Silvana Carlén, Roine Lindberg.
Uppfödarmedalj
Beslutades att uppfödarmedalj tilldelas:
Kennel Bambella´s, Pyreneérhund
Kennel Komandorans Mastiff
Kennel Swed Snow Saver Sankt Bernhard
SV tar ansvar för att bjuda in personer som kommer att få förtjänsttecken samt de
som kommer att få uppfödarmedalj.
SBHK bjuder dessa på lunch.
§8

Rasklubbarna
- Maremma årsmöte 2019-03-2, Vara
- SOK årsmöte 2019-03-16, Mariestad
- Estrela årsmöte 2019-03-10
- Broholmer årsmöte 2019-03-24, Gränna
- KGBV årsmöte 2019-03-02, Gränna
- PM årsmöte 2019-02-23, Vårgårda
- PYS årsmöte 2019-03-30, Malmö
- Kuvasz årsmöte 2019-02-24, Lenhovda. Kommer i samband med årsmötet att ha
föreläsning om mentalitet och anatomi och rörelselära
- Mastiffklubben årsmöte 2019-02-23, Örebro
- Årsmöten – ligger på klubbarnas hemsidor
- Inteckningskort – styrelsen beslutar att fortsätta med 5st. inteckningskort
á 100 sek till rasklubbarnas officiella utställning.
- Ordförandekonferensen – 2019-04-14 9.00 – 13.00
Ett ämne som kommer att behandlas här är BPH. Anmälan till
ordförandekonferensen ska vara SBHK tillhanda senast 2019-04-01
- Kom ihåg lista till rasklubbar – gicks igenom och reviderades. Version är något
som ska läggas till på kom-ihåg-listan. Gällande styrelsemallen för den nya
styrelsen så ska denna även rapporteras in på SKK. sign.
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- Påminnelser till rasklubbar – då det ibland är dåligt med respons från rasklubbar
så beslutade vi att 1 påminnelse kan gå ut om de inte har svarat.
- SKK medl. adm. – fungerar bra till klubbarna.
- SWISH – blanda ej in er privata swish i föreningen. SC skriver ihop något om
detta och det skickas ut till rasklubbarna. Där kommer det även att tas upp om de
bedrägerimail som just nu florerar i mail.
§9

Domarkonferens 2020
Broholmer – det är svårt att få informationen från DK. Broholmerföreningen får
själva försöka att kontakta DK gällande information som kommer att behövas.
De får själva påbörja arbetet i rasklubben genom att kontakta berörda personer som
har information i DK.
Estrela – då det är en så pass liten ras, för närvarande, så låter vi Estrela vara
denna gång.
Mastinerna – det finns ett engelskt utkast som behöver översättas. Även
bilderna/fotografierna måste kollas igenom.
CN har ett fåtal kompendier hemma av ett fåtal raser som redan har kompendie.
Hon tittar över vad som finns. Beslut om att trycka nya för de raser det som behövs.
Vi behöver fler domare för våra raser som ligger under SBHK.

§ 10

Kommittéer / arbetsgrupper
- Avel
RAS det är lite som saknas i DdB och St Bernhard. ML har fyllt på med statistik.
De korta texterna om mentalitet kan läggas sist i RAS under mentalitet, som en
sammanfattning av mentaliteten.
ML har börjat författa en lista med de raser där RAS behöver uppdateras. Listan
biläggs med protokollet.
RAS som skickas in av rasklubbarna till SBHK ska skrivas i Word så det är lätt att
gå in och ändra.
Möte med avelsansvariga i rasklubbarna förslag på att bjuda in de
avelsansvariga i rasklubbarna finns, 5 maj 2019 är tänkt som datum och
då kommer 2 st från varje klubb att bjudas in.
CN kollar av om lokalen som Studiefrämjandet har i Jönköping är ledig och kan
bokas.
ML kommer att delta på SKK:s avelsfunktionärsutbildning den 9-10 mars 2019
- Utställning
2019 är under kontroll och vi hoppas att så många som möjligt kan ställa upp som
funktionärer
2020 alla domare är klara för detta år.
SV ska förhandla med priset om att hyra i Kungsbacka. Här blir det då 1 dag
utställning och 1 dag BPH. sign.
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2021 styrelsen beslutade att ansöka om följande utställningar 2021
30/4 Lidköping
13/5 Södertälje
18/7 Västerås
11/9 Åstorp
26/12 Moheda
Då vi inte har tillräckligt med funktionärer så beslutade vi att endast BIS
placerade hundar ska fotograferas.
Vi kommer även fortsättningsvis inte att ha Bästa junior.
Årets hund 2018 – kommer att delas ut på Åstorp. Vi fortsätter med diamanter
- Praktisk arbetande boskapsvaktare
Hushållningssällskapet är varje sommar och vi försöker delta om det finns resurser.
Ett bra tillfälle att visa upp våra arbetande hundar är 23-25 juli 2021 då det är en 3dagars i Märsta.
Gällande reportaget om arbetande hundar så kommer AI att prata med SKK igen
för att försöka få in ett reportage i Hundsport special.
- Mentalitet
SV försöker färdigställa Pyreneernas mentalitettext men det är svårt att hitta
statistik. Hon gör nya försök och skickar över texten till S-EH så kanske han kan
”godkänna” texten.
SV försöker hitta lite föreläsningar/utbildningar om mentalitet.
- Sociala medier
De 2 nya raserna finns nu med på hemsidan.
Anmälningsformuläret till utställning är inte riktigt bra som det är nu.
SL pratar med han som hjälper henne om hur vi kan lösa detta, han får en tidsfrist
till sista februari, annars får vi lösa det på annat sätt.
- 20-årsjubileum
Alla glas är beställda.
Förslag finns på att ha monter på Sthlm Hundmässa 2019.
Alla funderar till nästa möte
Foldern som beskriver SBHK behöver uppdateras. AI tar ansvar för detta.
På Norje Boke helgen finns förslag på att även ha prova-på Nosework och
Rallylydnad.
§ 11

Styrelsen
- Postlista
Gicks igenom. Gällande Remiss L102 – Djurskyddslagen SV ansvarar för att
kolla igenom denna remiss.
- Ekonomi
Fakturor på medlemsavgiften har gått ut till rasklubbarna och ska betalas senast
28 februari.
Bokslutet färdigställs och skickas till revisorerna. sign.
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- Milersättningar m.m
Kostnadstäckning har vi idag och det kommer att fortsätta.
Gällande föreläsningar och kurser som man som styrelseledamot vill gå så betalar
SBHK för dessa, stäm av med styrelsen först.
- Nordiskt samarbete
Vi bör se över hur vi kan vidga våra vyer och se om vi kan genomföra något slags
samarbete i norden. ML kollar med Linda om hon kan vara behjälplig i detta.
- Föreläsningar/utbildningar 2019-2020
ML kollar med Irene B och begär in offert om föreläsning om avel/genetik.
ML kollar även med JJ om föreläsning av exteriör.
- Dataskyddsförordningen
Det känns som vi har en ganska bra koll på det stora hela.
- SKK redovisning, remisser, svar m.m
Vi måste se till att svara i tid om det kommer remisser eller frågor från SKK.
- Ansökan om utökning av rasregister
Åsa Fröding
- Examinator
CN skickar till SKK/DK gällande Jan Herngren som examinator för
Pyreneisk Mastiff.
- Messengergrupp
En messengergrupp bildas så styrelsen i SBHK lättare och snabbare kan komma i
kontakt med varandra.
- Skrivare
Styrelsen beslutade att CN kan köpa in en ny skrivare när det behövs.

§ 12

Övriga beslut
Inga övriga beslut togs.

§ 13

Övrigt
Inget övrigt.

§ 14

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir 2019-03-06 18.45

§ 15

Mötets avslut
Ordförande Carina Nilsson avslutade mötet och tackade för en trevlig arbetshelg.
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/Annika Schröder/
Protokollförare

/Carina Nilsson/
Mötesordförande

/Susanne Vähäniitty/
Justerare

