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        Protokoll: 5/2017 

        Datum: 2017-06-21                                    

                                 Plats: Telefonmöte 

 

 

Närvarande: Carina Nilsson (CN)  Anmäld frånvaro: Silvana Carlén (SC) 

 Susanne Lindberg (SL)     Annelie Isaksson (AI) 

 Silvana Carlén (SC)    Jennie Blomqvist (JB) 

 Helén Johansson (HJ)  

 Harrieth Sandberg (HS)  

 Susanne Vähäniitty (SV) 

 Annika Schröder (AS) 

 Veronica Tofte (VT) 

 Sven-Eriks Henriksson (S-EH) 

 Nathalie Väisänen (NV) 

 Marianne Lindblom (ML) 

 

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

  

§61 Godkännande av dagordning 
  Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§62 Val av person som jämte ordförande justerar dagen protokoll 

Till att justera dagens protokoll valdes Helén Johansson. 

 

§63 AU beslut 

Inga tagna AU beslut. 

 

§64 Föregående protokoll 

Föregående protokoll 3/17 och 4/17 gicks igenom lades till handlingarna. 

 

§65 Inkommande/utgående post 

Postlistan gicks igenom och lade till handlingarna. 

 

§66 Ekonomi 

 Kassören var inte med på mötet.  

 

§67 Medlemsansvarig 

SL kommer att maila till rasklubbarna om att skicka in sina medlemslistor inför Norje Boke för 

medlemskontroll. NV är tillagd på medlems mailen så hon kan ta över ansvaret. 

 

§68 Ansvarig rasklubbarna 

SL fortsätter att vara kontaktperson för rasklubbarna då JB inte får ordning på mailen.  

SL kommer att hjälpa henne i Norje Boke, så att hon kan ta över ansvaret. 
 

§69 Styrelsen 

- Tystnadsplikt var något som ordförande tryckte på att det var viktigt. 

- Arbetsbeskrivning är mailad till styrelsen och är det något som behöver ändras  

så säg till. Sign. 
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§70 Kommittéer 

- Avelskommittén kommer att ha telefonmötet framöver. Föreläsare jagas ännu till konferensen  

  i höst, sökandet fortsätter då många har tackat nej. 

- Utställningskommittén vill att ALLA som kommer till Norje Boke ställer upp och jobbar.     

   Lottpriser och sponsring till utställningarna är något som behövs, även till cafeterian. 

  Telefonmöte med utställningskommittén den 27 juni. 

- Mentalitet har haft ett möte och kommit med förslag om att arbeta fram en text om vad    

  valpköpare bör tänka på när man köper en valp. Ett förslag arbetas fram och rasklubbarna får  

  komma med åsikter om texten. Detta kommer att läggas ut på hemsida.  

  Även avelskommittén uppmanades att göra det samma, gällande hälsan. 

  Föreläsare till konferensen om mentalitet är Chatarina Ellerström och AI. 

  Beslut om att kostnad för konferensen kommer att vara 300 kronor/dag eller 500 kronor för 

  båda dagarna för medlemmar i rasklubben och 450 kronor och 750 kronor för icke medlemmar.  

  SV och ML gör en inbjudan med alla uppgifter. 

- SBHK rasgrupp har bildats med de som var närvarande på ordförandekonferensen. 

- Sociala medier löper på med information på hemsidan, FB och Instagram. 

- 20 års jubileum 2019. Alla ombedes att tänka till vad man kan göra, kanske en grupp ska           

tillsättas. 

 

§71 Domarkonferens 

Det är ännu inte ansökt om domarkonferens. CN har av SKK/DK ordförande fått information  

om att vi vid ansökan ej behöver ange vilka raser som blir presentations raser. 

 

§72 Rasklubbarna  
- Berhardinerna har inofficiell utställning, rasspecial och för alla raser, den 23 september, 

har haft sin rasspecial i Kyrkekvarn 27 maj. 

- MAS - SOK - PM  

- KGBV har bildat en grupp som ansvarar för DdB   

- Mastiff  har haft sin rasspecial i Kyrkekvarn 27 maj. 

- SCSE planerar en inofficiell utställning den 16 september i Tingsryd. 

- PYS ska ha som rasspecial den 5 augusti i Norje Boke. 

- Kuvasz har haft rasspecial 27 maj i Hökensås.   

- Broholmer har haft läger med tolv hundar och ca 20 deltagare. Ska ha rasmonter på 

Stockholms Hundmässa 2017 

Löpande protokoll från rasklubbarana fungerar inte. 

 

§73 Fullmäktige 

Inget om fullmäktige. 

 

§74 Övriga beslut 

Beslutades att om HJ och AS anmäler sig till kursen i föreningsteknik som hålla av SKK i 

Karlstad 16 september. SBHK bekostar anmälningsavgiften. 

Beslutades att det fysiskt möte den 27 oktober betalar SBHK övernattningen mellan fredag och 

lördag.  

Beslutades att de i styrelsen som vill deltaga på konferensen i 28-29 oktober betalar halva 

deltagare avgiften. 

 

§75 Övrigt  

SL och SV är anmälda till SKK Kennelfullmäktige 29 september – 1 oktober. 

När alla dokument kommer ut på SKK hemsida så är det bra om alla läser igenom dessa,  

inför kommande styrelsemöte. 

SBHK ska informera mer om SKK avelspolicy bl.a. på hemsidan. Sign. 
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§76 Styrelsemöten 

Nästa styrelsemöte är ett telefonmöte ändras från den 23 augusti till den 21 augusti.  

Det fysiska mötet flyttas från den 17 september till 27 oktober.  

CN kallar till telefonmöte i september.  

 

§77 Mötets avslutande 

  Ordförande Carina Nilsson avslutande mötet 20.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 /Susanne Lindberg/     /Carina Nilsson/             /Helén Johansson/ 

      Protokollförare             Mötesordförande                  Justerare 

 

 

 

    

   

 


