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Protokoll: 6/2015
Datum: 2015-09-22
Plats: Telefonmöte
Närvarande:

Carina Nilsson (CN)
Susanne Lindberg (SL)
Silvana Carlén (SC)
Helén Johansson (HJ)
Ulf Lind (UL)
Linda Bolin Jämsborn (LBH)
Harrieth Sandberg (HS)
Susanne Vähäniitty (SV)

Ej anm. frånvaro: Annelie Isaksson

§85

Mötets öppnande
Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.50.

§86

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§87

Val av person som jämte ordförande justerar dagen protokoll
Till att justera dagens protokoll valdes Ulf Lind.

§88

AU beslut
AU beslut tagit att Susanne Vähäniitty deltar på SKK avelskonferens den 22 november.
Styrelsen biföll detta AU beslut.

§89

Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 5/15, gicks igenom och lades till handlingarna.

§90

Inkommande/utgående post
- Förfrågan om utökat rasregister, bordlades till nästa möte.

§91

Ekonomisk rapport
- Ekonomin ser bra ut.
- Rasklubbarna är ej ännu fakturerade för Norje Boke, pga att alla fakturor ej inkommit.

§92

Medlemsansvarig
Fungerar fortfarande inte tillfredsställande.

§93

Rapporter från styrelsen
- Gunilla Jämte har den 17 augusti 2015 lämnat sitt styrelseuppdrag med omedelbar
verkan.
HS flyttas upp som ledamot.

§94

Kommittéer
- Avel
- Bidrag från SKK har inkommit för Molosserkonferensen. Allt är ännu inte
utbetalt. SC tar tag i den biten så att alla bidrag betalas ut.
- SDBK och PY reviderade ras har skickats in till SKK för godkännande.
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-

Beslut om SL deltar på utbildning angående HD/ED index som hålls av SKK den
7 november.

- Media/PR
- UL har pratat med Sveland ang. sponsring. HS kollar upp vem som har hand om
Agrias sponsring.
- SL tar hand om hemsidan tills vidare.
- AI har lagts till som administratör för FB sidan.
- Utställningskommittén
Åstorp
Fungerade bra trots att vi inte hade någon möjlighet att vara på gräset.
Moheda
Domare till den inofficiella utställningen 2015 är klara. Annons skickas till
Hundsport för insättning i Hundsport.
2016
Domare till alla utställningar är klara utom Öland. HS kollar med SMÖKK igen.
HS bokar domare för söndagen.
Kontrakt för 2016 Åstorp skall upprättas. UL ansvarig.
2017
Domare bokade inför 2017, Åstorp och Moheda kvar. HS jobbar vidare.
2018
Då det ännu inte finns någon lista på hur länsklubbarnas utställningar ligger 2018
så kan inte utställningar sökas ännu. Inväntar lista från SKK.
- Praktiska arbetande boskapsvakare
- Var representerade i Vetlanda på Hushållningssällskapets Sommarmöte den 29
augusti. Bilder utlagda på FB.
- Mentalitet
- BPH i Märsta söndagen den 25 oktober. Ett samarbeta med Tollarklubben. SV
kollar upp hur många som är anmälda. Anmälningstiden går ut den 11 oktober.
§95

Rasklubbarna
- Skrivelse från RACC om utträde från SBHK per den 31 december 2015 för att blir en
avtalsklubb under SKK. Därmed förfaller skrivelsen angående MH/BPH.
CN kontrollerar med SKK om domarkonferens 2016 för Cane Corso.
RACC måste sköta sina åtagande gentemot SBHK året ut.
- Planering för kurs i föreningsteknik lördag den 13 februari 2016 till en kostnad av
ca 250 kronor/person. Då ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.
Vi kommer att hålla till på Vätterleden.
- Utskick till rasklubbarna om att börja titta på årsmöte inför 2016. Dessa kan även sättas
in i SBHKs kalendarium på hemsidan.
- Dålig respons angående att hjälpa till på rasklubbtorget i Stockholm och Göteborg,
detta gör att vi ej kommer att deltaga. Vi gör ett försök nästa år.

§96

Kennelfullmäktige
- Alla tittar på motionerna till KF och meddela om det finns något som går emot. Skicka
det då till SL.
- Beslut om SL är delegat för SBHK på KF då CN kommer att vara delegat för SMÖKK.
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§97

-

Domarkonferensen
- I PowerPointen presentationen skall den tryckas på vad som är viktigt för rasen.
- HS mailar över ett förslag att titta på.
- Pernilla Sanström kan tänka sig att göra layouten för 1 000 kronor/raskompendium.
Beslut om att Pernilla Sandström gör layouten till raskompendierna.
SV kollar med Jenny Vähäniitty om hon kan tänkas göra bildspel i PowerPoint för raserna.
Under oktober/november kommer gruppen för domarkonferensen att ha ett möte för att gå
igenom alla kompendier innan de skickas till SKK.

§98

Övriga beslut
Inga övriga beslut.

§99

Styrelsemöten
Nästa möte är ett telefonmöte den 22 oktober.

§100

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§101

Mötets avslutande
Ordförande Carina Nilsson avslutande mötet 21.20.

Protokollförare

/Susanne Lindberg/

Mötesordförande

Justerare

/Carina Nilsson/

/Ulf Lind/

