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        Protokoll: 5/2018 

        Datum: 2018-10-04  

                                 Plats: Telefonmöte 

 

Närvarande: Carina Nilsson (CN)            Anmäld frånvaro: Veronica Tofte (VT) 

 Silvana Carlén (SC)                     Marianne Lindblom (ML) 

 Helén Johansson (HJ)   Susanne Lindberg (SL)    

 Susanne Vähäniitty (SV) 

 Annika Schröder (AS)                   

 Harrieth Sandberg (HS) 

Sven-Erik Henriksson (S-EH) tom. §67 

Annelie Isaksson (AI) 

   

  

     

  

 

§ 60  Mötets öppnande 
  Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18,50 

 

§ 61  Val av protokollförare 

  Till att vara protokollförare valdes Annika Schröder 

 

§ 62  Godkännande av dagordning 

  Den föreslagna dagordningen godkändes 

 

§ 63  Val av person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll 

  Till att justera dagens protokoll valdes Susanne Vähäniitty 

 

§ 64  AU-beslut 

  Ett AU beslut har tagits 

- SMK skickade in en ansökan om att få flytta rasspecialen 2019 till Köping.  

Beslut togs att SMK ej får flytta sin utställning, beslut taget av CN, SV och SC. 

Styrelsen beslöt att konfirmera AU beslutet. HS deltog inte i beslutet 

 

§ 65  Föregående protokoll PR 4/2018 

Inget protokoll fanns att tillgå 

 

§ 66  Styrelsen 

  Postlista mailad av SV till samtliga i styrelsen. Inga frågor uppkom på detta.  

 

  Ekonomisk rapport 

Den ekonomiska rapporten, per 2018-09-30, gicks igenom och föreningen har ca ett 

överskott på 20,000 sek 

  På sparkontot finns ca 65,000 sek 

Till specialklubbskonferensen i februari 2019 beslöt styrelsen att skicka SL sign. 
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§ 67  Kommitté / arbetsgrupper 

- Avel 

ML har gjort översättning på rasstandarden för Cão de Fila de São Miguel. 

ML är anmäld till avelskonferensen i november 2018. 

RAS för St Bernard kommer att uppdateras under året. 

 

- Utställningar 

Åstorp – flöt på bra.  

Moheda – alla ser till att dela PM för Moheda på sina FB sidor.  

Denna utställning är ett samarbete med SGDK 

De flesta från styrelsen kommer till Moheda 

 

- Praktiskt arbetande boskapsvaktare 

Har varit på PR tur till Beth, Bottnaryd (Landsbygdens Sommarmöte). En 

tillställning med ca 3000 besökare varav många var intresserade av de arbetande 

boskapsvaktarna.  

På uppvisningen hade de med sig 2 hundar och 4 får.  

Då det finns många frågor och nyfikenhet gällande boskapsvaktande hundar så 

tyckte SV att det bör göras ett reportage om dessa och skickar in till Hundsport.  

AI kollar med Anna-Lena om hon kan skriva ihop ett reportage. SBHK erbjuder 

ersättning till henne i form av milersättning, styrelsen enig. 

AI kollar även med S-EH gällande kontaktuppgifter till personen som hade 

boskapsvaktare på nötkreatur, då vi får in att de även vaktar nöt. 

 

- Mentalitet 

SV är handledare för distansutbildningen ”Mera mentalitet – förstå, tolka och 

påverka hundars beteende”. Materialet får tyvärr inte spridas då SKK gjort eget 

utbildningsmaterial till denna distanskurs. 

 

Om någon vill gå distansutbildningen mentalitet och/eller genetik så betalar 

SBHK halva avgiften.  

 

SV har påbörjat arbetet med den kortfattade versionen för rasens mentalitet, St. 

Bernhard & DdB är klara. Om det är någon ur Rasklubbarna som vill skriva för 

”sin” ras så kontakta SV. 

 

- SBHK rasgrupp 

- ska den finnas kvar, frågan ställs på ordförande konferesen. 

 

- Sociala medier 

- allt okej. 

 

- 20-års jubileum 

Förfrågan har inkommit från PYS om vad som händer och hur det blir med övriga 

arrangemang gällande t ex mat o.d 

SV anordnar ett möte med PYS och reder ut vad det är de behöver veta 

Gällande fredagen så beslutar styrelsen att tacka ja till: 

* liveband som spelar mellan kl. 20.00 – 23.00 (kostnad 5000 sek) 

* catering, exotisk buffé, Dryck ingår inte utan tas med av gästerna. 

   CN meddelar VT styrelsens beslut. sign. 
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Bo Sandström – SV stämmer av med PYS vad de tycker hur vi ska göra med 

insamling  

 

§ 68  Rasklubbarna 

Inbjudan till ordförandekonferensen som blir 13 oktober på Vätterleden har skickats 

till styrelsen av SV.  

Det som bl.a kommer att tas upp på konferens är: 

- klubbtidningar 

- årsmöteshandlingar 

- hur klubbarna når sina mål / stadgar 

- boskapsvaktare 

- mentalitet / avelsdjur 

- föreningsteknik 

- konflikthantering 

 

Det är ca 23 st anmälda till konferensen  

 

Gällande avtalet som skickades ut från SKK till rasklubbarna om Sveriges 

Hundungdom så ringer CN till SKK och frågar om det verkligen ska finnas avtal 

mellan rasklubbar och SKK. CN vet att det redan finns avtal mellan SKK och SBHK. 

 

ML har gjort tidning för KGBV som ska tryckas och kopieras för att sen skickas till 

alla uppfödare på de raser som ligger under KGBV. Inväntar SL som måste beställa 

etiketter från SKK på de uppfödare som finns. 

 

§ 69  Övriga beslut 

Inga övriga beslut togs 

 

§ 70  Övrigt 

Inga övriga frågor togs upp 

 

§ 71  Nästa styrelsemöte 

  Nästa styrelsemöte blir den 10 december 18.45 

 

§ 72   Mötets avslut 

  Ordförande Carina Nilsson avslutade mötet 20.30 

 

 

 

 

 

 

 

 /Annika Schröder/     /Carina Nilsson/          /Susanne Vähäniitty/ 

      Protokollförare             Mötesordförande           Justerare 


