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Protokoll: 1/2018
Datum: 2018-02-17--18
Plats: Lenhovda
Närvarande:

Carina Nilsson (CN)
Anmäld frånvaro: Jennie Blomqvist (JB)
Silvana Carlén (SC)
Annelie Isaksson (AI)
Susanne Lindberg (SL)
Sven-Eriks Henriksson (S-EH)
Helén Johansson (HJ)
Susanne Vähäniitty (SV)
Annika Schröder (AS) tom. § 9
Marianne Lindblom (ML) from. § 9
Veronica Tofte (VT)
Harrieth Sandberg (HS)
Nathalie Väisänen (NV) from § 9

§1

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

§2

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3

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

§4

AU beslut
Två AU beslut har tagits.
1. Godkännande av förfrågan angående SKKs preparandkurs för domare.
2. Förfrågan från SKK/FK gällande rasansvar för rasen Cão fila de são miguel.
Styrelsen godkände dessa AU beslut.

§5

Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 8/2017 gicks igenom och lades till handlingarna.

§6

Fullmäktige 2017, verksamhetsplan 2017/2018 – Årsavslut 2017
- Verksamhetsplanen gicks igenom för att kolla upp så det som ska göras görs.
- Verksamhetsberättelsen för 2017 uppdateras löpande.
- Resultat- och Balansräkning samt budget gicks igenom.

§7

Rasklubbarna
- KGBV har haft årsmöte som förlöpte bra. CN var där.
- Bernhardinerna har haft årsmöte och där togs en proposition som enhälligt gick
igenom. CN var där. Ett extra årsmöte ska hållas i mars.
- Broholmer har årsmöte den 25 mars.
- PM har årsmöte och uppfödarmöte den 24 februari.
- PYS har årsmöte den 24 mars.
- SvKK har årsmöte och uppfödarmöte den 24 februari.
- SOK har årsmöte 24 mars.
- MAS har årsmöte 24 mars.
- Mastiffklubben har årsmöte och uppfödarmöte 3 mars. Sign.
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- Inteckningskort till rasklubbarnas rasspecialer kommer även 2018 att skänkas av
SBHK.
- Checklistan uppdaterades och skickas ut 3 ggr/år, början av året, efter årsmötena och
i slutet av året.
- SBHKs rasklubb-gruppen på FB är till för information från/till SBHK till
rasklubbarna och rasklubbarna emellan.
- Arkivering av material från rasklubbarna är dålig, måste bli bättre.
- Ordförandekonferens den 13 oktober på Motell Vätterleden. 3 stycken från varje
klubb kommer att inbjudas. Konflikthantering kommer att tas upp. Beslut att avgiften
för ordförandekonferensen är 250 kronor, vilket är kostnaden för fika och lunch.
SV letar föreläsare. SC lägger ut i FB gruppen om det är något som klubbarna vill ta
upp. SL bokar lokal.
- Nyhetsbrev skickas ut till rasklubbarna, till en början med information om BPH.
- Påminnelse till rasklubbarna skickas ut en gång.
§8

Domarkonferens 2020
- Samarbetsavtal är upprätta och det är budgeterat med 360 000 kronor, efter
återbetalning från SKK så delas summan lika mellan sex stycken klubbar.
- Inbjudan är utskickad till domarna, 109 stycken.

§9

Kommittéer/arbetsgrupper
- Avel
R.A.S. för en hel del raser behöver uppdateras under året. Avelskommittén tar
kontakt med rasklubbarnas avelsråd.
Kommitté planerar att ha telefonmöte med alla rasklubbarnas avelsansvariga.
Få igång ett nordiskt samarbete, speciellt inför arbetet med R.A.S.
- Utställning
Diskussion om utställningarna för åren 2018 och 2019.
2020 ansöks utställningarna preliminärt till Arboga 21/5 Göteborg 29/8, BPH i
samband med utställningen 30/8, Åstorp 2/5, Moheda den 26/12,.
- Poängberäkningen till Årets Hund kommer att justeras något.
- Praktisk arbetande boskapsvaktare
Inga att rapportera.
- Mentalitet
Kommitté jobbar vidare med texten för DdB, texten kommer att skickas ut till några
uppfödare av rasen som är medlemmar för att få synpunkter.
Kommitté arbetar sen vidare med S:t Bernhard och Pyrenéerhund.
- Sociala medier
Beslut att ge Dan Marberg en gåva som tack för all hjälp med hemsidan
- 20 årsjubileum
Beslutades att under året så ges deltagarglas ut till deltagarna på utställningarna,
om Rose-Marie Parkhed om hon kan tänka sig att gravera glas, CN kontaktar R-M.
Norje Boke: SV ansvara för att sätta samman en grupp som arbetar med aktiviteter
under den helgen.

§10

Styrelsen
- Postlistan
- Beslut om att ML anmäler sig till utbildning Index 6 maj i SKK regi, ML
ombesörjer själv anmälan.
- Inkommen dispensansökan om parning av en sju år gammal tik.
Beslutades att avslå dispensansökan ML svarar SKK. Sign.
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- Motion antagen på KGBVs årsmöte gällande känd mentalstatus på minst
ett av föräldrar djuren vid parningstillfället på Dogue de Bordeaux.
Beslutades att SBHK tillstyrker motion och den skickas vidare till SKK.
- Namnbyte
Beslutades att göra ett namnbyte då vi har flertalet raser som är av
molosser typ och det bör avspegla sig i klubbens namn.
Styrelsen ställer sig positiv till att flera raser kan komma att ingå i klubben,
då vi är till antalet medlemmar mycket liten specialklubb.
Beslutades att byta namn till Svenska Bergs- Herde- och Molosser
hundklubben. (SBHMK), beslutet skickas till SKK/FK.
Föreläsningar/utbildningar 2018/2019/2020
Styrelsen fick i uppdra att fundera på vad som kan vara av intresse.
- Dataskyddsförordningen
ALLA måste titta på det som kommit från SKK angående GDPR, 7 delar.
- Milersättningar m.m.
Tidigare beslut om att milersättning utgår med 18:50 kvarstår.
Samåkning måste ske i möjligaste mån.
- SKK redovisning, remisser, svar m.m.
Viktigt att svara i utsatt tid!
§11

Fullmäktige 2019
- Fullmäktige Söndagen den 14 april på Motell Vätterleden SL bokar.

§12

Övriga beslut
Inga övriga beslut.

§13

Övrigt
- SL tar tillbaka kontakten med klubbarna då NV inte längre har möjlighet.
- SV, SL HS sätter samman en skrivelse till SKK/AK, med frågan om vad gäller
angående avel med HD & ED.

§14

Nästa styrelsemöte
Kommande möten, 4 april, 30 maj, 23 augusti, 4 oktober och 2 december
med start 18:45.
Arbetshelg den 16-17 februari 2019.

§15

Mötets avslutande
Ordförande Carina Nilsson avslutande och tackade för en mycket givande helg, med
mycket och långa diskussioner.

/Susanne Lindberg/
Protokollförare

/Carina Nilsson/
Mötesordförande

/Susanne Vähäniitty/
Justerare

