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Protokoll: 5/2019
Datum: 2019-06-27
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Carina Nilsson (CN)
Susanne Lindberg (SL)
Helén Johansson (HJ)
Susanne Vähäniitty (SV)
Annika Schröder (AS)
Harrieth Sandberg (HS)
Annelie Isaksson (AI)
Marianne Lindblom (ML)
Maria Schwanborg (MS)
Anneli Åhlén (AÅ) från § 80

Anmäld frånvaro: Silvana Carlén (SC)
Sven-Erik Henriksson (SEH)

§ 77

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

§ 78

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes

§ 79

Val av person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll
Till att justera dagens protokoll valdes Harrieth Sandberg

§ 80

AU-beslut
Beslut togs att göra en skrivelse till Centralstyrelsen och stödja SSRK gällande
retroaktiv registrering av 160 labradorer.
CN har köpt in en högtalare med mikrofon som behövs vid utställningar och andra
aktiviteter till en summa av 1400 sek.
Styrelsen godkände dessa AU beslut.

§ 81

Föregående protokoll
Protokoll nr 4/2019 gicks igenom och punkten gällande arbetsbeskrivning kommer att
bordläggas till hösten 2019.
En påminnelse till samtliga styrelsemedlemmar gavs gällande att presentera sig för
den rasklubb man tilldelades som mentor
Därefter lades protokollet till handlingarna.

§ 82

Styrelsen
Postlista mailad av SV till samtliga i styrelsen.
Mastino Napoletano – SBHK kommer att gå in och stötta uppfödarena i sitt
avelsarbete.
ML tittar vidare på detta ärende. Det som är viktigt att trycka på är att försöka
minimera blandrasavel och oregistrerade hundar.
Avelskommittén svarar på skrivelsen senast 2019-08-20 sign.
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Namnbytet till Svenska Molosser- och Herde hundklubben SMHK har blivit godkänt
av SKK/FK och kommer att gälla från 2020-01-01.
Beskattning för utländska domare. Var uppmärksamma på vilka regler som kommer
att gälla för dessa.

§ 83

Ekonomisk rapport
Ingen ekonomisk rapport gavs, då kassören inte var med på mötet och ingen resultat
och balansrapport hade skickats ut.

§ 84

Styrelsen
- Arbetsbeskrivning
Revidering av arbetsbeskrivning kommer att ske till hösten 2019

§ 85

Kommittéer / arbetsgrupper
- Avel
- ML har varit på HD utredningen som gavs av SKK, det var tyvärr inte mycket
”matnyttig” information. Information om denna utredning finns på SKKs hemsida
och den kommer att presenteras på SKK/KF
- Nu finns det ett godkänt ”RAS” för Fila de Sao Miguel
- Gällande kod för inloggning på Köpa Hund så kollar SV upp detta med SKK.
- Utställning
Södertälje:
Tyvärr så var inte utställningsplatsen klippt så allting kom upp på plats senare än
förväntat, i övrigt så gick allt bra. Totalt så var det 57 st. anmälda hundar.
Norje Boke:
Nose Work – SV tar kontakt med instruktör om när detta kommer att ske
Insamling kommer att ske till B Sandström (ALS/Hjärnfonden).
All arbetskraft kommer att behövas till fredagen. Till dags datum är 38 st. anmälda
till middag.
SV köper fikabröd
söndag – även här behövs arbetskraft, alla måste hjälpas åt.
Lotteri kommer att ske fredag och söndag och vi behöver alla priser vi kan få så alla
uppmanas att fråga runt och titta i ”gömmorna” hemma. Kolla även i butiker om det
finns sponsorer
Till dags datum är 132 st. anmälda till SBHK:s utställning på söndagen.
Domarboende är bokat för.
Till fredagen behövs en allsångsledare, förslag kom in på Per och Roine.
En Supreme BIS kommer att hållas för alla BIR hundar under lördagen.
Öland: fortsätt jobba för att ”ragga” hundar till Öland
Moheda: domarna är så gott som klara men inga avtal är ännu skrivna.
2022 – Styrelsen beslutar att tillsammans med flera specialklubbar arbeta för att ha
dubbel utställning i Tångahed. sign.
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- Praktiskt arbetande boskapsvaktare
Fortsätter att jobba vidare med Hushållningssällskapet till träffen i Eksjö i augusti.
- Mentalitet
SV har kontaktats av rasklubbsmedlemmar som har svårt att komma med på ett BPH.
Då SV undersökt saken verkar det som många är fullbokade eller så är det uppfödare
BPH som inte går att anmäla till.
Styrelsen beslutade att tillskriva SKK/KHM för att ta reda på om det är fler
arrangörer eller tillfällen planerade framöver.
- Sociala medier
Facebook och hemsidan fungerar bra, i övrigt finns inget att ta upp.
CN har varit i kontakt med en person som kan göra en ny hemsida till en kostnad av
7000 sek + moms. Som skall vara klar till 2020-01-01.
Styrelsen beslutade enhälligt ja till att godta detta förslag.
ML har gjort ny logga.
§ 86

Domarkonferens
Gruppen som håller i domare konferensen har haft möte under juni.
CN skickar minnesanteckningar till styrelsen.
I oktober 2019 ska det vara klart, för att under januari skickas in till SKK för
granskning.
Diskussion för Broholmer förs i Norje Boke.

§ 87

Rasklubbarna
Mastiff – har haft möte med SBHK 10 juni med anledning av att ordföranden och vice
ordföranden har lämnat sina uppdrag. Extra årsmöte kommer att hållas
2019-08-03 i Norje Boke. Kallelse med dagordning för detta årsmöte finns på
klubbens hemsida.
Vi saknar årsmöteshandlingar och protokoll från en del av rasklubbarna.

§ 88

Övriga beslut
SHM (Stockholm Hund Mässa) – om Specialklubb vill vara med på rasklubbstorget
så blir kostnad för detta 6500 sek.
Styrelsen beslutade att ej närvara på detta arrangemang pga. det höga priset.
AI tittar vidare på SBHK:s folder och detta bör kunna användas på SHM (utav
rasklubbar som ingår under SBHK)
ML mailar folder till AI.
ML mailar ut runt ny logo till styrelsen.

§ 89

Övrigt
Inget övrigt kom upp

§ 90

Nästa styrelsemöte
Nästa telefonmöte blir 2019-07-25 18.45 sign.
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§ 91

Mötets avslut
Ordförande Carina Nilsson avslutade mötet 20.45

/ Annika Schröder /
Protokollförare

/ Carina Nilsson /
Mötesordförande

/ Harrieth Sandberg /
Justerare

