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        Protokoll: 2/2018 

        Datum: 2018-04-04  

                                 Plats: Telefonmöte 

 

Närvarande: Carina Nilsson (CN)            Ej anmäld frånvaro: Jennie Blomqvist (JB)  

 Silvana Carlén (SC)                      Annelie Isaksson (AI) 

 Susanne Lindberg (SL)                   

 Helén Johansson (HJ)       

 Susanne Vähäniitty (SV) 

 Annika Schröder (AS)  

 Marianne Lindblom (ML)  

 Veronica Tofte (VT) 

 Harrieth Sandberg (HS) 

      Nathalie Väisänen (NV)  

 Sven-Eriks Henriksson (S-EH) 

 

§ 16  Mötets öppnande 
  Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18,50. 

 

§ 17  Val av protokollförare 

  Till protokollförare valdes Annika Schröder. 

 

§ 18  Godkännande av dagordning 

  Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§ 19  Val av person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll 

  Till att justera dagens protokoll valdes Susanne Lindberg. 

 

§ 20  AU-beslut 

  Ett AU beslut har tagits 

- Godkännande av förfrågan att ta in dräktig Cão da Serra da Estrela pelo compridtik,  

  där hane inte är HD röntgad. 

 

§ 21  Föregående protokoll PR 1/2018 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna efter ändring av § 7 

SvKK hade ej något uppfödarmöte inplanerat den 24 februari. 

 

§ 22  Inkommande / utgående post 

                  Postlistan gicks igenom.  

  ML medverkar på avelskonferensen som äger rum 10-11 november. 

 

§ 23  Ekonomisk rapport 

Ekonomin är stabil.  

Samtliga klubbar har nu betalt medlemsavgiften till SBHK. 

 

§ 24  Medlemsansvarige 

  SL har nu fått in medlemslistor från Broholmer, PYS, Estrela och Kuvasz 

  kontaktar SOK igen och ser om de är klara med listan.  

  Maremma, Mastiff och PM vill ej att SKK administrerar sina medlemmar. sign. 
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§ 25  GDPR 

Många diskussioner fördes om hur det kommer att bli när vi ska anpassa oss efter 

GDPR, exakt vad det är som krävs av oss är det ingen som riktigt förstår.  

- Gällande styrelsemedlemmarna och namnen i protokollen så gör SV en mall som vi 

alla fyller i och godkänner att vårt namn finns med på protokollen som läggs upp på 

hemsidan. 

- En text kommer att läggas till när PM skickas ut inför utställning ”bilder på 

ägare/handler + hund kommer eventuellt att läggas upp på vår hemsida” 

CN skriver ihop denna text. 

- SL tittar igenom hemsidan bakåt i tiden och tar bort ägarens namn men låter 

hundens namn och ras stå kvar. 

- ML och AS deltar på SKKs Webbinarium den 25 april. 

 

§ 26  Styrelsen 

Namnbytet är inskickat till SKK/FK. Kan genomföras efter nästa fullmäktige då det 

är en stadgeändring. 

 

§ 27  Kommitté/arbetsgrupper 

- Avel 

ML skickar ut inbjudan till alla rasklubbars avelsansvarige gällande kommande 

telefonmöte. 

Gällande SRD på DdB, St Bernhard och Mastiff så måste detta jobbet göras 

löpande så det inte blir så mycket jobb vid årets slut. NV gör detta för DdB 

SV skickar ett mail till Mastiffklubben om att det måste göras en sammanställning 

på detta och den ska skickas till SBHK. 

Påminnelse går ut till de rasklubbar som ska uppdatera RAS. 

 

- Utställningar 

2018 

Södertälje – till dags datum är 46 st hundar anmälda, hoppas naturligtvis på fler. 

SGDK har huvudansvar för denna utställning.  

SBHK beställer 1 fikakorg till ringen och 2 fikakorgar till funktionärerna. 

Diamanter och pokaler är beställt. Bedömningarna börjar 9,00. 

Borås, Norje Boke, Åstorp och Moheda är under kontroll.  

2019 

Det är svårt att gå tag på domare som kan döma på Öland i september. HS kollar 

vidare på detta. 

2020 

Vi slopar Arboga 21 maj och satsar på Södertälje istället, datum blir samma. 

 

Fotografering – finaler måste fotograferas. I övrigt så fotar vi i den mån det finns 

möjlighet. 

 

- Praktiskt arbetande boskapsvaktare 

S-EH pratar med Maremma ägare och ser om det finns någon som är villig att 

göra ett reportage om hur rasen arbetar. Gärna att vi får med lite filmsekvenser 

 

- Mentalitet 

Texten för DdB är ej utskickad till uppfödare ännu men ska skickas ut till de 

utvalda under april månad. sign. 
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-   SBHK rasgrupp 

      Händer inte mycket i denna FB grupp men vi låter den finnas med ett tag till.  

- Sociala medier 

Fotografierna på styrelsen på hemsidan bör kanske förnyas då flera foton är 

gamla. Det bör även finnas med en lite mer ingående presentation av samtliga 

styrelsemedlemmar. Denna ska skickas till SL. 

 

- 20-års jubileum 

Inget nytt om detta. 

 

§ 28  Rasklubbarna 

Bermhardinerna – har efter extra årsmöte 20180303 lagts vilande 3-5 år, raserna 

ingår nu i KGBV. CN var närvarande på extra årsmötet. 

Maremma – hade årsmöte 24 mars.  

  SOK – hade årsmöte 24 mars. Har ej skickat in medlemslista ännu. 

  Estrela – hade årsmöte 11 mars. 

Broholmer – hade årsmöte 25 mars. CN var närvarande. 

KGBV – St. Bernhard ingår nu i denna rasklubb.  

SC har haft kontakt med fd. kassören DdB gällande bokföringen.  

Swish måste avslutas för DdB klubben.  

PM – hade årsmöte 24 februari. 

  PYS – har haft årsmöte 24 mars, väldigt dålig uppslutning. CN var närvarande. 

Kuvasz – har haft årsmöte, ML var närvarande, inte så stor uppslutning. Arrangerar 

BPH 21 april (7 st anmälda) 

Mastiff – har haft årsmöte och uppfödarmöte 3 mars, CN var närvarande.  

Mars nr. av Hundsport hade reportage om b.la. Broholmer & Mastiff. 

 

Beslutades att SBHK kommer att vara mer deltagande på rasklubbarnas 

styrelsemöten för att stötta och hjälpa rasklubbarna.  

Rasklubbarna skickar in sina mötesdatum till info@sbhk.se. 

 

2018-10-13 SV kollar om det finns någon föreläsare i konflikthantering.  

Vi bjuder även in valberedningen till denna dag.  

Så många som möjligt av styrelsen ska närvara. SBHK står för konferenskostnaden 

och ingen milersättning utgår, samåker i största möjliga mån. 

 

§ 29  Övriga beslut 

Med anledning av att Dogue de Bordeauxklubben, organisationsnummer  

802429-5902, har lagts vilande, skall enligt rasklubbens stadgar § 16 specialklubben 

förvalta rasklubbens medel. 

 

  Styrelsen beslutade att  

  Carina Nilsson, 620122-2400 

  Bolerum 2, 

  578 92 Aneby  

  och 

  Silvana Carlén, 540326-3022 

  Tälläng Furuhaga 1 

  574 55 Kvillsfors 

 

  var för sig tecknar Svenska Dogue de Bordeauxklubbens firma. 

 

  Till att teckna klubbens plusgiro nr 1332418-1valdes Silvana Carlén. sign. 

mailto:info@sbhk.se
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  Carina Nilsson och Silvana Carlén ges behörighet till e-redovisningen. 

 

  Alla tidigare behörigheter avseende Svenska Dogue de Bordeauxklubben upphör att 

gälla per dagens datum. 

   

   

§ 30  Övrigt 

CN informerade efter telefonsamtal med sekr. i SKK/AK, att motionen gällande 

mentalstatus på minst ett av föräldrar djuren vid parningstillfället på Dogue de 

Bordeaux, avslog av SKK/AK. 

 

§ 31  Nästa styrelsemöte 

  Nästa styrelsemöte blir den 30 maj 18,45 

 

§ 32  Mötets avslut 

  Ordförande Carina Nilsson avslutade mötet 21,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /Annika Schröder/        /Carina Nilsson/              /Susanne Lindberg/ 

      Protokollförare                Mötesordförande                    Justerare 


