Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Bergs- och Herdehundsklubb

Närvarande:
Carina Nilsson (CN)
Susanne Lindberg (SL)
Silvana Carlén (SC)
Susanne Vähänitty (SV)
Veronica Tofte (VT)
Helen Johansson (HJ)
Harriet Sandberg (HS)
Sven-Erik Henriksson (SEH) t.o.m.§39
Marianne Lindblom (ML)

Anm. Frånvaro:
Annelie Isaksson (AI)
Annika Schröder (AS)
Ej anm. Frånvaro:

Protokoll: 3/2018
Datum: 2018-05-30
Plats: Telefonmöte

§ 33

Mötets öppnande
Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
kl. 18.50

§ 34

Val av protokollförare
Till protokollförare valdes Marianne Lindblom

§ 35

Godkännande av dagordning
Dagordningen för mötet godkändes

§ 36

Val av person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll
Till justerare valdes Susanne Vähänitty

§ 37

AU- beslut
Inga AU-beslut sedan föregående möte.

§ 38

Föregående protokoll
Efter en genomgång av föregående protokoll, PR 2/ 2018, tog Silvana Carlén
upp att hon behövde en kopia av protokollet så att SBHK kan förvalta (SDBK)
rasklubbens medel. AS skickar en vidimerad kopia på protokollet till Silvana.
Därefter lades protokollet till handlingarna.

§ 39

Styrelsen
 Nathalie Väisänen har lämnat alla sina uppdrag den 6/4-2018
 Jennie Blomqvist har lämnat alla sina uppdrag den 30/5-2018
 CN har deltagit i möte angående domarkonferensen. Protokoll från detta
möte har skickats ut till alla i styrelsen.



- Inkommande/utgående post
SRD för Dogue de Bordeaux och St. Bernhard är klart och inskickat till
SKK.
SRD från Mastiff har inte inkommit ännu till SBHK sign.
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- Ekonomi
Ekonomin stabil och god.
SBHK´s Swish är igång.
- Medlemmar
SL håller på med att överflytta medlemmarna i de klubbar som tackat ja till
att få medlemsservice via SKK. Medlemslistorna från respektive klubbar är
inskickade till SKK.

§ 40

GDPR
 SBHK´s textförslag för medgivande, ska granskas först innan det läggs ut på
hemsidan. Texten skickas ut till styrelsen för koll. Svar från alla i styrelsen
ska inkomma till SV senast den 10/6, därefter läggs texten ut.
 Att vara tydliga med vad som gäller, på hemsidan och under utställning är
mycket viktigt.
 Att skaffa ett utgivningsbevis för hemsidan avvaktar vi med än så länge då
det inte finns något forum eller möjlighet för utomstående att posta några
inlägg på hemsidan.

§ 41

Kommitté/arbetsgrupper
- Avel
 Ett telefonmöte med alla avelsråd i rasklubbarna är planerad till hösten.
 De klubbar som ska göra uppdatering av RAS kommer få ett mail om detta
inom kort.
 Dogue de Bordeaux´s RAS är felaktigt på SKK´s hemsida då det fattas vissa
sidor och punkter. ML skickar ett nytt mail till SKK med Dogue de
Bordeaux´s RAS.










Utställning
Södertälje funkade bra och det var en fin plats att vara på. Samarbetet med
SGDK fungerade.
St. Bernhards utställning i Jönköping den 9/6 med 26 anmälda hundar.
Dispens för att få ha 1 ringsekreterare har sökts.
Borås: har hittills 39 anmälda hundar, sista anmälningsdatum är den 11/6. Vi
behöver få in fler anmälningar och det är viktigt att information om SBHK´s
utställningar sprids bland rasklubbarna. För att nå ut till flera, kan vi skicka
mail till de hundägare som vi vet ställer ut och till de vi känner för att få in
fler hundar.
Åstorp: 8/9, vi behöver få ut information om denna utställning till Danmark
och utställare/hundägare av våra raser för att förhoppningsvis få in
anmälningar därifrån.
Norje-Boke: här behöver vi förutom utställare, folk som kan ställa upp att
hjälpa till.
Ansökan för utställningar 2020, är inskickad för de rasklubbar som anmält
intresse.
HS jobbar fortfarande med att jaga domare för utställningar 2019 och det är
bara Öland kvar som inte någon domare finns bokad ännu. HS kan börja
preliminärboka domare för utställningarna 2020.
Antalet utställare krymper inte bara hos oss utan även hos flera
Länsklubbarna. sign.
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Praktiskt arbetande boskapsvaktare
Inget att rapportera vid detta möte.



Mentalitet
Minnesanteckningar till KHM är inskickat, svar angående ersättning för
detta har ej inkommit ännu.
Ett utskick av texten angående mentalitet på våra raser, är utskickad till
Dogue de Bordeaux och St. Bernhard uppfödare. Texten har skickats ut till
4 uppfödare per respektive ras.
Arbetet med mentalitetstexterna fortsätter för att till slut implementeras i alla
raser som ingår i SBHK. Nästa ras som omfattas och där utformning av text
är påbörjad är Pyrenéerhund.





SBHK rasgrupp
Ingen aktivitet på FB-gruppen. En fråga om denna punkt ska finnas kvar
eller inte, kommer att lyftas på ordförandekonferensen den 13/10.



Sociala medier
Hemsidan flyter på. Vissa sidor som försvunnit är nu tillbaka igen på
hemsidan. SL och Dan M hjälps åt med hemsidan. Information om
konferenserna ska läggas ut.



20 årsjubileum
Inget nytt. SV ordnar en aktivitetspromenad samt ansvarar för att sätta ihop
en grupp som får i uppdrag att titta på aktiviteter.
SvKk funderar på om det finns någon rasklubb som är intresserade av att
dela domare, måste vara en domare som dömer både gr.1 och gr.2, dom ger
förslag på vilka domare som kan delas. Planerar även att ordna någon
aktivitet den helgen då de firar att det är 50 år sedan rasen kom in till
Sverige.
Kontakt tas med rasklubbarna under sommaren för att börja arbeta med
upplägget för jubileumshelgen.





§ 42

Rasklubbarna
Gemensamt för alla rasklubbar är att kallelser om styrelsemöten och möten med
kommittéer ska skickas även till SBHK!


Maremma
SBHK har fått in lite protokoll m.m. från klubben.



SOK
Innan SOK´s årsmöte inkom en hel del post, men efter årsmötet 2018 har
SBHK inte fått in någonting.



Estrela
Lugnt inom klubben, arbetet flyter på.



Broholmer
CN deltog i telefonmöte med styrelsen för Broholmer. sign.
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KGBV
På grund av flera avhopp är det nu bara 3 personer kvar i KGBV´s styrelse.
Alla måste hjälpas åt för att ha klubben fungerande och det ligger i allas
intresse i SBHK styrelse, då den inte kan/får läggas vilande. Det inkommer
många nya ägare på KGBV´s raser som inte får tappas.
Ett uppfödarmöte för Dogue de Bordeaux och St. Bernhard bör ske under
hösten.
Vi måste få till någon form av tidning för KGBV då det är många raser som
ingår i denna klubb. ML kan sätta ihop tidningen förutsatt att material
inkommer. VT ansvarar för att material inkommer från Dogue de Bordeaux
och HJ ansvarar för material från St. Bernhard. SV har ansvaret för
mentalitet och BPH. För alla ingående raser inom KGBV är mentalitet
mycket viktigt.
Deadline för inkommande tidningsmaterial är den 12/8
Årets Hund inom alla ingående KGBV raser är påbörjat, regler etc. sätts ut i
första numret av tidningen. Kallelse till uppfödarmöte för både Dogue de
Bordeaux och St. Bernhard sätts ut i tidningen. CN behöver hjälp med texten
till kallelserna.



PM
Inget har inkommit till SBHK trots påtryckningar.



PYS
Styrelsen har fått två avhopp. CN försöker hålla så mycket kontakt som
möjligt med klubbens ordförande.



Kuvasz
Klubben anordnade ett BPH i Alvesta den 21/4 där det deltog 6 st Kuvasz
och 1 Estrela.
Till utställningen i Hökensås den 27/5 var det 51 st anmälda hundar varav 49
st slutligen deltog.
Ekonomin är stabil och god.






Mastiff
Styrelsen har fått 1 avhopp.
Inga årsmöteshandlingar eller protokoll har inkommit till SBHK från
klubben. CN kontaktar klubbens ordförande och förklara att det som ska
komma SBHK till handa ska ske löpande.

§ 43

Övriga Beslut
Inga övriga beslut fattades

§ 44

Övrigt
 Rasklubbarna måste göra reklam för utställningar som anordnas av SBHK.
 En Dogue de Bordeaux blev första svenska hund att erövra titeln Nordic
Champion! Stort Grattis till ägaren. VT kontaktar hundägaren för att få lite
mer info och material som kan skrivas på hemsidan.
 Sveriges (eller kanske världens) första Kuvasz har deltagit i en Freestyletävling med 21,5 poäng av 30 p möjliga. Slutplacering som nr 8 av 12
deltagande förare. SC ordnar en liten redogörelse från detta. sign.
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En ny länk under sidan, SBHK informerar, läggs upp på hemsidan där vi kan
lägga in och uppmärksamma övriga händelser/saker man kan göra med våra
hundar t.ex. nosework, freestyle eller lite udda saker. Typ ”Vi gratulerar”
eller något likande.
Vi behöver bli bättre på att ta kontakt med uppfödare av våra raser som har
valpkullar, för att få in fler medlemmar.
SBHK ska göra ett utskick till rasklubbarna där varje klubb ombeds att
skicka in ras-typiska bilder på våra raser. Bilderna ska vara på 1 tik och 1
hane, som SBHK kan lägga ut på hemsidan.

§ 45

Nästa styrelsemöte
Telefonmöte den 23 augusti kl. 18.45

§ 46

Mötets avslutande
Ordförande CN tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 21.00

__________________________
/Marianne Lindblom/
Protokollförare

__________________________
/Carina Nilsson/
Ordförande

__________________________
/Susanne Vähänitty/
Justerare
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