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        Protokoll: 3/2016 

        Datum: 2016-06-13                                     

                                 Plats: Telefonmöte 

 

Närvarande: Carina Nilsson (CN) Ej anmäld frånvaro: Linda Bolin Jämsborn (LJB) 

 Susanne Lindberg (SL)                      

 Silvana Carlén (SC)  

 Helén Johansson (HJ)  

 Ulf Lind (UL) fr.o.m. § 

 Susanne Vähäniitty (SV)  

 Annelie Isaksson (AI)  

 Harrieth Sandberg (HS) 

 

 

§33 Mötets öppnande 
 Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.35. 

 

§34 Godkännande av dagordning 
  Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§35 Val av person som jämte ordförande justerar dagen protokoll 

Till att justera dagens protokoll valdes Silvana Carlén. 

 

§36 AU beslut 

AU tagit 2016-05-29 maj om att skicka in MAS remissvar angående rasstandard för 

Maremmano Abruzzese. 

 

§37 Föregående protokoll 

Föregående protokoll nr 2/16 gicks igenom lades till handlingarna.  

 

§38 Inkommande/utgående post 

 Inget speciellt under denna punkt, alla har fått all post kontinuerligt. 

 

§39 Ekonomisk rapport 

- Ekonomin ser bra ut trots inköp av rosetter för hela året.  

Rasklubbarna har fakturerats för sina utförda utställningar. 

 

§40 Medlemsansvarig 

Alla rasklubbar, utom en, har skickat in sina medlemslistor för 2016. 

 

§41 Styrelsen 

- Ordförandekonferens på Vätterleden den 29 maj var väldigt bra. God stämning mellan 

SBHK och rasklubbarna.  

- Möte 18/6 PM klubben, SBHK och SKK/FK  

CN och SC hade den 6/6 i Åstorp ett samtal med PM klubbens ordförande med anledning 

av inskickade kommentarer inför ordförandekonferensen. Dessa var även utskickade till 

vissa rasklubbar och detta togs upp på konferensen. Närvarande rasklubbar var inte alls 

bekväma med svaren. De krävde att SBHK skulle ha ett möte med dem och gärna ha med 

någon från SKK/FK då sådant här förstör stämningen, både i SBHK och hos 

rasklubbarna. sign. 
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PM klubbens ordförande tyckte detta var ett bra förslag då samarbetet inte fungerar 

mellan PM klubben och SBHK.  

Den 7 juni på förmiddagen kommer en skrivelse utställd till SBHK, SKK/DK, SKK/FK, 

SKK/DN och två stycken domare som är SBHK behjälpliga med domarkonferensen samt 

till granskaren av raskompendierna på SKK. Denna skrivelse gällde raskompendiet och 

att SKK skulle bli uppmärksamma på att SBHK, enligt deras utsago, mobbar PM 

klubben.  

CN tar då genast kontakt med SKK/FK för att besluta om ett datum så snart som möjligt 

då det hela spätts på. Mötet kommer att ske 18/6 kl. 10.00 i studiefrämjandet lokaler,  

från SBHK kommer CN, SL, SC samt AI att närvara.  

 

§42 Kommittéer  
- Avel 

   - Lugnt just nu, förutom att RAS för DdB ännu inte är fastställt, SKK/AK skulle 

     kontakta oss, vilket inte skett.   

- Media/PR 

            - Hemsidan är uppdaterad, vilket görs kontinuerligt.  

- Utställningskommittén 

    2016 

- Åstorp är avklarat och förflöt utan problem.  

- Norje Boke HS tar kontakt med domaren om hur många nätter han behöver och 

informerar om middagen på lördagskvällen som PYS håller i. 

- Öland. Stuga är bokad till domare. 

- Karlstad, utställningen kommer att hållas på gräsplanen bakom Scandis Nords 

hotell, intill Klarälven. CN bokar rum till domaren  

- Moheda. CN jobbar vidare med domare till inofficiella utställningen. 

2017 

- Endast Moheda kvar att boka domare till. 

2018 

- HS jobbar vidare med domarbokningar.  

- Praktiska arbetande boskapsvakare 

- AI har fått förfrågan och tackat ja till att medverka i Hushållssällkapets årliga 

arrangemang, denna gång i Forsheda (Värnamo). 

- Mentalitet 

- Lugnt just nu. De rasklubbar som under 2017 vill att SBHK har BPH kan höra 

av sig, behövs ett visst antal hundar för att det ska kunna genomföras. Fler banor 

och funktionärer finns nu tillgängliga.  

Mastiffklubben betala tillbaka halva anmälningsavgiften vid genomfört BPH. 

Kuvasz klubben betalar tillbaka 250 kronor. 

§43 Rasklubbarna  
- Berhardinerna har haft rasspecial den 11 juni i Vänersborg, 39 hundar var anmälda. 

- KGBV flyter på. 

- MAS jobbar vidare med översättningen av rastandarden. 

- Mastiff har haft rasspecial med 19 anmälda hundar. 

- SOK jobbar vidare med klubben med ny styrelse.  

- Estrela flyter på. 

- Broholmer jobbar vidare med den nya styrelsen.  

- PM se § 41. CN har bl.a vi två tillfällen bett om att få fler bilder till kompendium, men 

dessa har uteblivit.                                                                                                                                                                                                                                                         

- Kuvasz har haft rasspecial med 41 anmälda.  

- SDBK jobbar vidare.  

- PYS flyter på. sign. 
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§44 Domarkonferensen 

- Plats och hotellrum är bokade. För övrigt rullar det på, över 40 domare anmälda.  

Tre raskompendier är ännu inte inskickade till SKK för godkännande. De andra har varit 

uppe och vänt med kommenterer om ändringar. Inga är ännu inte godkända. 

 

§45 Övriga beslut 

Inga övriga beslut. 

 

§46 Övriga frågor 

 HS tar fram fler förslag till förtjänsttecken och uppfödarmedalj.  

 

§47 Styrelsemöten 

Nästa styrelsemöte torsdag den 18 augusti klockan 18.30. 

 

§48 Mötets avslutande 

  Ordförande Carina Nilsson avslutande mötet 20.10. 

 

 

. 

 

  

  Protokollförare  Mötesordförande        Justerare 

 

 

 

 

 

 /Susanne Lindberg/ /Carina Nilsson/        /Silvana Carlén/ 

 

 

 

 

    

   

 


