
Sida 1 av 2 

 

 

                     

        Protokoll: 3/2017 

        Datum: 2017-04-17                                   

                                 Plats: Telefonmöte 

 

 

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

 Susanne Lindberg (SL) Anmäld frånvaro: Susanne Vähäniitty (SV) 

 Silvana Carlén (SC)      

 Helén Johansson (HJ)  

 Ulf Lind (UL)  

 Harrieth Sandberg (HS)  

 Annelie Isaksson (AI) 

 

§32 Mötets öppnande 
 Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade det extra styrelsemötet    

     öppnat 18.35. 

  

§33 Godkännande av dagordning 
  Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§34 Val av person som jämte ordförande justerar dagen protokoll 

Till att justera dagens protokoll valdes Ulf Lind. 

 

§35 AU beslut 

AU beslut angående insemination med sperma efter ej HD röntgad hanhund från Frankrike. 

Tikägaren/uppfödaren har till rasklubben och SBHK skickat in en dispensansökan för 

registrering av valp. Både rasklubb och SBHK beviljade dispensen. 

Övriga i styrelsen godkänner AU beslutet. HS deltog ej i beslutet. 

 

§36 Föregående protokoll 

 Hälsoutvärderingen är inskickad till SKK av SL.  

Utställningen i Karlstad gick bra men vi fick klagomål på att det var mycket hundavföring i 

och utanför stallet. Som plåster på såren så skickades en blomma. 

Domaren som ska tas om hand måndag till onsdag inför Kyrekekvarn måste var löst senast 

den 29/4. 

Vi har en person som kan skjutsa domarna från Landvetter 24/5 till Kyrekekvarn & åter till 

Landvetter 26/5. 

 

§37 Fullmäktige/Ordförandekonferens 
Alla från styrelsen kommer att närvara på fullmäktige. 

Om det är man vill att något ska ta upp på ordförandekonferensen, meddela CN. sign. 
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§38 Rasklubbarna  
- Kuvasz har haft samrådsmöte den 17 april där CN och AI var närvarande.  

- CN har haft extra årsmöte med SDBK den 17 april där endast 4 stycken medlemmar var 

närvarande. De närvarande på mötet överlämnade hela ansvaret för klubben, till SBHK, 

detta gjordes skriftligt, i och med detta så beslutade SBHK att SDBK läggs vilande i  

3 år. Dogue de Bordeaux kommer därmed att ingå i KGBV.  

SC tar över det ekonomiska och tar kontakt med före detta kassören i SDBK. 

SL kontaktar SKK angående övertagande av avtal för medlemsregistret.  

KGBV tar eventuellt över detta. 

SBHK står för kostnaden för hemsidan under den tiden rasklubbenligger vilande. 

Rasspecialen i Norje Boke måste genomföras och detta göra av SBHK. 

Domare är tillfrågad och kommer att kontrakteras. 

 

§39 Övriga beslut 

Inga övriga beslut. 

 

§40 Övrigt  

SL och HS informerade om seminariet för Domare- och Utställningsansvariga i SKK regi. 

Ett mycket bra seminarium  

CN informerade om att SBHK har möjlighet att delta på en domarkonferens ihop med 

klubbarna för Leonberger, Grand Danios, Landseer och Newfondlandshund 2020. 

Vidare diskussitioner kommer att föras med dessa rasklubbar innan ev. ansökan skickas till 

SKK/DK. 

SBHK har ju några raser vi kan delta med och samt några presentationsraser.  

UL tackade för dessa år då han till årsmötet avgår.  
 

§41 Mötets avslutande 

  Ordförande Carina Nilsson avslutande mötet 19.25. 
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  Protokollförare  Mötesordförande        Justerare 

 

 

 

 

 

 /Susanne Lindberg/ /Carina Nilsson/        /Ulf Lind/ 

 

 

 

 

    

   

 


