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Protokoll: 1/2015
Datum: 2015-03-16
Plats: Telefonmöte

Närvarande:

Carina Nilsson (CN)
Anm. frånvaro:
Susanne Lindberg (SL)
Ulf Lind (UL)
Helén Johansson (HJ)
Susanne Vähäniitty (SV)
Silvana Carlén (SC) fr.o.m.§8

Jessica Persson (JP)

§1

Mötets öppnande
Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 19.05.

§2

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3

Adjungerad
Ingen adjungerad till dagens möte.

§4

Val av person som jämte ordförande justerar dagen protokoll
Till att justera dagens protokoll valdes Susanne Vähäniitty.

§5

AU beslut
Inga tagna AU beslut.

§6

Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 7 /14 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§7

Inkommande/utgående post
- Poslistan gicks igenom.
- Remiss gällande ändringar i grundreglerna från SKK. Beslut om att bifalla remissen.
- Protokollsutdrag från SKK/FK gällande RACC lästes upp och lades därefter till
handlingarna.
- CN har skickat in godkännande av utökning av rasregister för Anette Edlander gällande
Pyreneisk Mastiff, Sankt Bernhardshund, Cane Corso, Dogue de Bordeaux och
Pyrenéerhund. Desamma är gjort för Susanne Johansson gällande Pyrenéerhund.
Rasklubbarna är underrättade.

§8

Ekonomisk rapport
- Påminnelse för ej betalda anmälningsavgifter är utskickade gällande Moheda.
- Alla rasklubbar har betalt sina medlemsavgifter.
- Studiefrämjandet har vi tappat förtroende för då vi under 2014 endast fått ihop till en
lokalhyra á 500 kronor. CN kollar om detta verkligen stämmer. Vi skulle också ha nyttjat
lokalerna utan att boka dom, vilket inte stämmer.
- Inga pengar är omplacerade i fonder ännu.
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§9

Medlemsansvarig
Hoppas på att detta år ska fungera bättre.

§10

Styrelsen
- CN informerade från Specialklubbskonferensen. Det som det trycktes mycket på var
regelförändringa.
- Det kommer även att bli mycket utbildningar på distans. Hundens Beteende håller man på
med nu.
- Klubbar med 150 medlemmar eller mindre kan ha sina årsmöten per telefon, mer
information finns på SKKs hemsida.
- Kritiklapparna kommer att ändras, SRD kommer att finna med.
- Då det varje är krävs ca 5 000 förtroendevalda ute i klubbarna så kan det mycket väl bli
så i framtiden att klubbar kommer att slås ihop, främst länsklubbar.
- SV har deltagit på möten och föreläsningar inom KHM. SKK kommer att gå ut med
förklaringar på begrepp.

§11

Kommittéer
- Utställningskommittén
Beslut om att köpa ett Google konto så det smidigt går att skicka ut nummerlappar och
PM via mail. Detta är en kostnad på ca 500 kronor. SL ombesörjer detta.
- John-John har lämnat sin plats som domaransvarig. En ny måste hittas.
- Endast en domare till Norje Boke är klar. I övrigt så är 2015 klar.
- PR/Info
Gamla hemsidan ligger ute igen, dock saknas en del info.

§12

Molosserkonferens
Alla måste hjälpas åt att sprida information om Molosserkonferensen. 50 deltagare måste vi få
ihop för att det ska gå ihop sig ekonomiskt.

§13

Rasklubbarna
- Bernhardinerna kommer att anordna ett BPH den 11 april i Borås.
- PM klubben har skickat ut information till sina medlemmar om BPH och MH men missat
lite angående vilka termer man använder vilket kan leda missförstånd. SV skriver ihop en
skrivelse med förklaringar till de olika beskrivningarna som sedan med SKKs
godkännande skickas ut till rasklubbarna. Det är viktigt att rasklubbarna går ut med rätt
information så att så många som möjligt beskriver sina hundar genom BPH eller MH.
- Trots tät kontakt med Broholmerföreningen så väljer man att inte delta på fullmäktige.
- MAS har ej några delegater till fullmäktige och ej heller meddelat att man inte närvar.
- CN har varit mötesordförande på följande rasklubbars årsmöten, Bernhardinerna, KGBV,
SDBK och PYS. SV var som medlem på RACCs årsmöte. SC såsom revisor i klubben på
PM klubbens årsmöte.

§14

Fullmäktige
Beslut om att bifalla föreslagna propositioner till fullmäktige den 18 april gällande
förtjänsttecken och uppfödarmedalj inom SBHK.
HJ har en möjlighet att förbereda inför fullmäktige då hon närvarar på ordförandekonferensen.
SC hjälper SV att iordningställa inför fullmäktige, inkluderar fika och lunch.

§15

Övriga beslut
Inga övriga beslut.

§16

Övriga
Inga övriga frågor.
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§17

Mötets avslutande
Ordförande Carina Nilsson avslutande mötet 20.15.

Protokollförare

/Susanne Lindberg/

Mötesordförande

Justerare

/Carina Nilsson/

/Susanne Vähäniitty/

