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Protokoll: 5/2016
Datum: 2016-08-29
Plats: Telefonmöte
Närvarande:

Carina Nilsson (CN)
Susanne Lindberg (SL)
Silvana Carlén (SC)
Helén Johansson (HJ)
Ulf Lind (UL) fr.o.m. §
Susanne Vähäniitty (SV)
Annelie Isaksson (AI)
Harrieth Sandberg (HS)

Ej anmäld frånvaro: Linda Bolin Jämsborn (LJB)

§60

Mötets öppnande
Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.35.
Styrelsemötet som skulle varit den 18/8 är flyttat till dagens datum.

§61

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§62

Val av person som jämte ordförande justerar dagen protokoll
Till att justera dagens protokoll valdes Susanne Vähäniitty.

§63

AU beslut
AU tagit 2016-08-24 om att RACC deltar på domarkonferensen för en summa av 5 000
kronor. AU tagit den 2016-08-27 att SBHK köper in en bärbar dator till SL för en summa av
max 2 500 kronor. Beslut om att bevilja dessa AU beslut.

§64

Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 4/16 lades till handlingarna då detta ännu inte är justerat.

§65

Inkommande/utgående post
Vi beslutade att åter igen förslå kennel Csigora´s till Hamiltonplacketen.
Avelskonferens den 19-20november, SL skickar påminnelse till rasklubbarna 20/9, där vi vill
ha återkoppling på om det är någon i rasklubben som ska delta.

§66

Ekonomisk rapport
- Ekonomin ser bra ut.

§67

Kommittéer
- Avel
- Lugnt just nu.
- Media/PR
- Hemsidan uppdateras kontinuerligt.
- Utställningskommittén
Förslag om att vi 2017 ska lägga ut domarpresentationer på hemsidan. sign.
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§68

2016
- Norje Bokes domare har skickat mail om att det var en trevlig utställning men fina
hundar och god stämning.
- Öland 37 hundar anmälda.
- Karlstad, 45 hundar anmälda och några till är på gång in.
- Moheda. CN jobbar vidare med domare till inofficiella utställningen. En domare är
klar.
2017
- Den ordinarie anmälningsavgiften höjs med 15 kronor
- Endast Moheda kvar att boka domare till.
2018
- Torbjörn Skaar är bokad till utställningen i Södertälje. HS har fått förslag på domare
från Irland och domare till Borås.
- Praktiska arbetande boskapsvakare
- Lugnt just nu.
- Mentalitet
- Lugnt just nu.
Rasklubbarna
- Berhardinerna har inofficiell utställning i Falköping 24/9, för rasen och en för alla raser.
- KGBV flyter på.
- MAS har aktivitet i september och BHP i oktober.
- Mastiff lugnt just nu.
- SOK flyter på.
- Estrela flyter på.
- Broholmer lugnt just nu.
- PM har haft en Vildmarksträff.
- Kuvasz har varit på världskonferens i Ungern. Olika aktiviteter i september bl.a. MH.
Föredraget från SvKK finns att hitta på Kuvaszklubbens sida på Facebook. Inofficiell
utställning för alla raser 8/10 i Moheda. Klubben har skickat in sitt arbete till SKK/KMH
angående projektet med hundars metalitet. Ingen återkoppling ännu.
- SDBK har konstituerat om sig, pga. några avhopp i styrelsen.
R.A.S. ännu inte klart, beror inte på SDBK utan SKK.
- PYS flyter på.

§69

Konferens med rasklubbarna den 19/11
Utöver rasklubbarnas och SBHK styrelser så inbjuds SBHK´s valberedningen och revisorerna
samt Ove Johansson SKK/FK. SV mailar ut till dessa.
Maila gärna vad ni tycker ska tas upp till SV
Vår förhoppning är att ordförande, sekreterare och kassör närvarar då dessa poster är viktiga,
även övriga i styrelsen ser vi gärna att de närvar, då hela styrelser alltid har ansvar för arbetet i
rasklubben.

§70

Domarkonferensen
48 domare är anmälda till domarkonferensen. Tidsprogram är skickat till berörda domare och
rasklubbar. CN gör upp ett schema på vem som gör vad under konferensen.
Sekreterare till konferensen eftersöks då den tillfrågade ska opereras..
Drygt 1100 kompendier kommer att tryckas.
En skrivare med kopiator måste finnas på plats.
Reseräkningar kommer att skickas ut till de domare som anmält sig.
CN skickar kopia till styrelsen på kompendier som skickas till tryckeriet, vilket sker i början
av vecka 36. sign.
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§71

Övriga beslut
Inga övriga beslut.

§72

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§73

Styrelsemöten
Nästa styrelsemöte onsdag den 5 oktober klockan 18.45.

§74

Mötets avslutande
Ordförande Carina Nilsson avslutande mötet 21.20.

.

Protokollförare

/Susanne Lindberg/

Mötesordförande

Justerare

/Carina Nilsson/

/Susanne Vähäniitty/

