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Protokoll: 2/2017
Datum: 2017-03-15
Plats: Telefonmöte

Närvarande:

Carina Nilsson (CN)
Susanne Lindberg (SL)
Silvana Carlén (SC)
Helén Johansson (HJ)
Ulf Lind (UL)
Harrieth Sandberg (HS)
Susanne Vähäniitty (SV)

Ej anmäld frånvaro: Linda Bolin Jämsborn (LBJ)
Anmäld frånvaro: Annelie Isaksson

§17

Mötets öppnande
Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.40.

§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 tagna AU beslut.

§21

Föregående protokoll
Föregående protokoll 1/16 gick igenom och efter ett förtydligande av att SBHK skänker
inteckningskort till en rasspecial.
Arbetshelgen den 11-12 februari inställd p.g.a. flera sjukdoms fall.

§22

Inkommande/utgående post
CN svarar på SKK:s omorganisation.
Hälsoutvärderingen var inte fullständig när det gäller det inkomna materialet från
rasklubbarna.
SKK/AK har rått SBHK att själva göra utvärderingarna och skicka in dessa till SKK/AK.
Beslutades att SL gör detta.

§23

Fullmäktige & Fullmäktighandlingar
SL har kontakt med Vätterleden inför fullmäktige.
Följande beslutats få SBHK:s förtjänsttecken i silver:
Anita Fransson, Ulrika Hermelin och Anita Eriksson.
Carina Nilsson, Susanne Lindberg, Susanne Vähäniitty, Ulf Lind, Helén Johansson,
Harrieth Sandberg, Silvana Carlén, Roine Lindberg och Marianne Lindblom.
Följande kennlar beslutades få SBHK:s uppfödarmedalj: Csigora, Kuvasz, Sorschies, Kuvasz
och Vi’skaly’s, Pyreneérhund. Sign.
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§24

Valberedningen
Valberedningen har inkommit med namnförslag och föreslagit att utöka styrelsen
med 2 stycken ledamöter.

§25

Styrelsen
SL ersätter CN vid SKK utställnings- och domarkonferensen den 8-9 april
Har inte hänt så mycket ännu under 2017 med ekonomin.
Beslut om att inköpa två nya skrivare, CN och SV ombesörjer det själva.
CN och SL informerade om SKK specialklubbskonferens den 4-5 februari. En bra konferens
med mycket diskussioner, både under och efter, mycket angående SKKs omorganisation.

§26

Kommittéer
Avelskommittén skickar in om bidrag till SKK/AK gällande höstens konferens den 29 oktober.
Ämne: Hjärta och hållbar avel. Lämpliga veterinärer bjuds in som lämpliga föreläsare.
Mentalitet har fått bidraget godkänt för konferensen den 28 oktober, SV bokar en person från
Metalpoolen
Utställningskommittén har nu hittat plats i Forshaga till Karlstadsutställningen, Bergsgårdens
Vandrarhem som även har ridhus där vi kommer att hålla till.
Beslut om att anmälningsavgiften till Kyrkekvarn reduceras på vuxna hundar om man
anmäler båda dagarna, 550 kronor, på lägsta avgiften.
Beslut om att SBHK hyr en stor stuga till alla funktionärer. Meddela CN om du vill ha plats,
tänk på att det är hundförbud i stugan.
En domare måste SBHK ta hand om från den 22 maj.
Transporter mellan Mullsjö och Landvetter behövs.
Utställningsprogram för 2019 tas upp på ordförandekonferensen de 29 april.

§27

Rasklubbarna
- Berhardinerna har årsmöte den 11 mars i Jönköping. CN var mötesordförande.
- MAS har sitt årsmöte 18 mars.
- PM klubben hade sitt årsmöte 25 februari, CN var mötesordförande.
- KGBV har årsmöte 1 april, CN närvarar.
- Mastiff den 18/3 i Örebro, SL närvarar.
- Estrela hade sitt årsmöte den 5 mars.
- PYS har sitt årsmöte den 1 april, CN närvarar.
- Kuvasz har sitt årsmöte den 18 mars.
- SDBK årsmöte 11 mars fick ajourneras då sittande styrelse avgick. Två suppleanter
som är valbara och en ledamot i valberedningen är de som blev kvar.
Extra årsmöte den 17 april i Jönköping.
- Kuvaszklubben har uppföljningsmöte med SKK 20/3 i projekt - att beskriva hundrasers
mentala egenskaper och beteenden.

§28

Övriga beslut
Beslut om att anmäla SV och SL till SKK kennelfullmäktige den 29 september till den 1
oktober. SL ombesörjer anmälan.

§29

Övrigt
Fundera på arbetshelg under augusti/september. Sign.
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§30

Styrelsemöten
Nästa styrelsemöte är det konstituerande mötet efter fullmäktige.

§31

Mötets avslutande
Ordförande Carina Nilsson avslutande mötet 20.50.

.

Protokollförare

Mötesordförande

Justerare

/Susanne Lindberg/

/Carina Nilsson/

/Harrieth Sandberg/

