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Protokoll: 2/2016
Datum: 2016-04-26
Plats: Telefonmöte
Närvarande:

Carina Nilsson (CN)
Susanne Lindberg (SL)
Silvana Carlén (SC)
Helén Johansson (HJ)
Ulf Lind (UL) fr.o.m. §
Susanne Vähäniitty (SV)
Annelie Isaksson (AI)
Harrieth Sandberg (HS)

Ej anmäld frånvaro: Linda Bolin Jämsborn (LJB)

§17

Mötets öppnande
Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.45.

§18

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§19

Val av person som jämte ordförande justerar dagen protokoll
Till att justera dagens protokoll valdes Harrieth Sandberg.

§20

AU beslut
Inga AU beslut tagna.

§21

Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 1/16 gicks igenom lades till handlingarna.

§22

Inkommande/utgående post
Inget speciellt under denna punkt.

§23

Ekonomisk rapport
- Ekonomin ser bra ut. Den största kostnaden hittills är inför domarkonferensen.

§24

Medlemsansvarig
Det är inte dags ännu att skicka in medlemslistor då vi ännu inte haft någon utställning.

§25

Rapporter från styrelsen
Ordförandekonferens på Vätterleden den 29 maj. Inbjudan och frågeställningar utskickat till
rasklubbarna.
På ordförandekonferensen den 29 maj kommer SV och AI att prata om BPH och mentalitet.
CN, SL, AI och SV närvarar.

§26

Kommittéer
- Avel
- R.A.S. på Dogue de Bordeaux har kommit åter igen för kompletteringar.
- Media/PR
- Hemsidan uppdateras kontinuerligt.
- Utställningskommittén
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- En domare varje dag är avbokad till Åstorp då det ej behövs två stycken varje dag.
Hanne Laine Jensen dömer på söndagen och Jackie Stubbs på måndagen.
Beslut om att HS bokar domarnas resor via resebyrå.
- Norje Boke kommer SL och AI att vara på plats. Caféterian tar PYS hand om.
- Öland. SV och HJ kommer att vara på plats.
- Karlstad, finns ingen plats bokad ännu. Men det är på gång.
- Moheda inga domare klara till den inofficiella. CN tar tag i det.
2017
- Domare till Moheda är ej är klar. Men det är flera som kommer närvara på
domarkonferensen och har ansökt om auktorisation på SBHKs raser. HS avvaktar
2018
- Utställningarna för 2018 är godkänt. Samarrangemang med SGDK i Södertälje och
Moheda. HS tar kontakt med SGDK.
- Praktiska arbetande boskapsvakare
- AI sätter ihop en text angående om text om varför man som hundägare och
uppfödare ska göra ett BPH
- Mentalitet
- Lugnt just nu. SV jobbar på, tar hjälp av Helena Frögeli med texten.
- Planera in en föreläsning om Fördjupad Raskunskap med AI, våren 2017. AI
skriver ihop en text vad det handlar om. En föreläsning om BHP kommer det
också att vara samma dag. Dagen efter så är planen att det ska vara en
föreläsning om hälsa. Både medlemmar och icke medlemmar kommer att vara
välkomna.
§27

Rasklubbarna
- CN är närvarande för SBHK på Berhardinerna.
- KGBV 12/3, CN är närvarande från SBHK.
- MAS 19/3, AI är narvarande från SBHK. Nanne, gick bra
- Mastiff 19/3, SL är närvarande för SBHK.
- SOK la inte klubben vilande utan kommer att fortsätta.
- Estrela 13/3, SC närvarar som revisor.
- Broholmer 20/3, CN närvarar för SBHK. En motion om att lägga klubben vilande finns.
Fick ihop ny styrelse på det extra årsmötet.
-

PM 20/2, CN närvarar för SBHK. Sjuk, SL närvarande som medlem.
Kuvasz 6/3, CN närvarar för SBHK. De var glada att hon närvarande.
SDBK har hört något ifrån klubben.
PYS

§28

Domarkonferensen
- Mötet den 2 april var ett bra möte.
- Två kompendier har skickats till SKK och återkommit med kommentarer.
- 43 domare är anmälda till domarkonferensen. Vilket är bra!
- Nordiska Kennelklubbar har fått information om konferensen. Ingen av dom har
återkommit.
- Närvarande vid konferensen från SBHK kommer att vara, CN, AI, SC, HS, SV, UL och
SL.
Skulle det bli några ändringar så meddelar man CN.

§29

Övriga beslut
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Beslut om att fullmäktige 2017 hålls lördagen den 29 april.
§30

Styrelsemöten
Kommande styrelsemöten. Möten 2016, måndag den 13 juni klockan 18.30, torsdag den 18
juli klockan 18.30, onsdag den 5 oktober klockan 18.30. och tisdag den 22 november klockan
18.30. Möten 2017, onsdag den 18 januari klockan 18.30 och en arbetshelg 11-12 februari.

§31

Övriga frågor
Inga övriga frågpr

§32

Mötets avslutande
Ordförande Carina Nilsson avslutande mötet 20.25.
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