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Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Bergs- och Herdehundsklubb

  
                                                                                           

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47  Mötets öppnande 

Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

kl. 18.50  

 

§ 48  Val av protokollförare 

 Till protokollförare valdes Susanne Lindberg 

 

§ 49  Godkännande av dagordning 
 Dagordningen för mötet godkändes 

 

§ 50  Val av person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll 
 Till justerare valdes Harrieth Sandberg 

 

§ 51  AU- beslut 
 Inga AU-beslut sedan föregående möte. 

 

§ 52  Föregående protokoll  
Efter en genomgång av föregående protokoll, PR 3/2018, lades protokollet till 

handlingarna. 

 

§ 53  Styrelsen 
- Godkänner Björn Einarsve som examinator för Sankt Bernhardshund. 

- Godkänner Jan Herngren som examinator för Sankt Bernhardshund, 

Pyrenéerhund och Estrela. 

- Sista finslipningen angående GDPR bör vara klar till mötet den 13 oktober, 

SV ansvarar för det. 

- Cao fila de san miguel ingår nu i SBHK. 

- SV har inköpt ny skrivare. För övrigt ser ekonomin god ut.  

- Hamilton- och Förtjänsttecken bordlades till nästa möte. 

 

§ 54  Kommitté/arbetsgrupper 

- Avel 

- R.A.S. för Sankt bernhardshund håller på att gås igenom av ML och VT. 
             sign. 

Närvarande: 

Carina Nilsson (CN) 

Susanne Lindberg (SL) 

Susanne Vähänitty (SV) 

Veronica Tofte (VT) 

Helen Johansson (HJ) 

Harriet Sandberg (HS) 

Sven-Erik Henriksson (SEH) tom §54 

Marianne Lindblom (ML) 

Anm. Frånvaro: 

Annelie Isaksson (AI) 

Annika Schröder (AS) 

Silvana Carlén (SC) 

Ej anm. Frånvaro:  

Protokoll: 4/2018 

Datum: 2018-08-23 

Plats: Telefonmöte 
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- Utställning 

- 54 hundar anmälda till Åstorp, funktionärer är CN, SL, ML och HJ  

- Annons i Hundsport, Moheda, 1/8 dels sida, manusstopp 5 september och 

utgivning 12/10. Så många som möjligt måste hjälpa till vi utställningen i 

Moheda. 

- Beslut att anmälningsavgiften till Moheda blir 250 kr/hund till den 

inofficiella utställningen 

- Praktisk arbetande boskapshundar 
Ska deltagit vid Hushällssällskapets Landsbygdens Sommarmöte i 

Bottnaryd. 

- Mentalitet 
Texten för Sankt Bernhardshund och Dogue de Bordeaux är klar och 

Pyreneérhund står på tur. 

- SBHK’s rasgrupp på Facebook, tas upp på ordförandekonferensen om den 

ska vara kvar då det inte händer så mycket där. 

- SBHKs 20-års jubileum 
Det har inkommit ett förslag om att jubileet ska hedra Bo Sandström som 

avled i ALS. Beslut om att en insamling görs till ALS.  

Beslut om att det ska vara levande musik och catering, VT kollar med sina 

kontakter. Max kostnad för musik 5 000 kronor. 

 

§ 55  Rasklubbarna 
- Påminnelse till rasklubbarna om styrelsekonferensen 13 oktober skickas, 

SL ombesörjer detta. SBHK förväntar sig att ALLA klubbar har närvaro. Ett 

program kommer att upprättas, CN ombesörjer detta. 

- KGBV kommer att i oktober/november skicka ut en tidning. Även i 

december kommer ett nummer att skickas ut. 

- SvKK har en film om BHP som läggs ut på hemsidan. De anordnar en 

inofficiell utställning, för alla raser, i Moheda den 20 oktober. 

-  

§ 56  Övriga Beslut 
 Inga övriga beslut. 

 

§ 57 Övrigt 

 Inget övrigt.  

 

§ 58  Nästa styrelsemöte 
 Telefonmöte den 4 oktober 2018 klockan 18.45. 

 

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

 

  

 

__________________________                                   __________________________ 

     /Susanne Lindberg/            /Carina Nilsson/ 

       Protokollförare            Mötesordförande  

   

 

 

__________________________ 

      /Harriet Sandberg/ 

          Justerare 


