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Protokoll: 6/2016
Datum: 2016-10-05
Plats: Telefonmöte
Närvarande:

Carina Nilsson (CN)
Ej anmäld frånvaro: Linda Bolin Jämsborn (LJB)
Susanne Lindberg (SL)
Silvana Carlén (SC)
Anmäld frånvaro: Susanne Vähäniitty (SV)
Helén Johansson (HJ)
Ulf Lind (UL)
Annelie Isaksson (AI)
Harrieth Sandberg (HS) fr.o.m. §83

§75

Mötets öppnande
Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.55.

§76

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§77

Val av person som jämte ordförande justerar dagen protokoll
Till att justera dagens protokoll valdes Helén Johansson.

§78

AU beslut
Inga tagna AU beslut.

§79

Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 4/16 och 5/16 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§80

Inkommande/utgående post
Postlistan gicks igenom och lade till handlingarna.

§81

Ekonomisk rapport
- Alla fakturor gällande domarkonferensen har ej inkommit.

§82

Kommittéer
- Avel
- Lugnt just nu.
- Media/PR
- På hemsidan läggs information om domarkonferens upp.
- Hemsidan får fler och fler som gillar den.
- Utställningskommittén
2016
- Öland och Karlstadsutställningen har genomförts och allt gick bra.
- Till Moheda så är domarna till den inofficiella utställningen klara och annons
skickad till Hundsport för införande i nr. 11
2017
- Toto hallen upptagen i Karlstad den 2 april 2017. Förslag har inkommit på ishallen i
Forshaga och Hammarö, dessa kollas upp. sign.
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§83

- Praktiska arbetande boskapsvakare
- Blev tyvärr inget i Husqvarna på Hushållssällskapet p.g.a. olika omständigheter.
- Mentalitet
- Lugnt just nu.
Rasklubbarna
- Rasklubbskonferensen den 19 november så sätter SV och CN ihop ett program.
Ove Johansson från SKK/FK kommer att närvara samt Maritha Östlund Holmsten från
SKK/Mentalpolen.
- Preliminärt ska ansökningar för 2019 vara SBHK tillhanda i februari 2017.
- Berhardinerna har haft inofficiell utställning i Falköping 24/9, för Sankt Bernhard och
en för alla raser.
- Broholmer har gjort om sin hemsida.
- Kuvasz har haft MH med 6 stycken Kuvasz
- SDBK kommer den 10 oktober ha ett möte med SKK/SK gällande R.A.S. SL
representanter SBHK.

§84

Domarkonferensen
Domarkonferensen gick utmärkt bra! Domarna var jättenöjda men den!
Kompendierna fick mycket beröm då det var lika.
Protokollet kommer att vara klart till helgen och skickas till Åke Cronander som efter
eventuella justeringar skickar det vidare till SKK/DK.

§85

Övriga beslut
Inga övriga beslut.

§86

Övriga frågor
UL har meddelat valberedningen att vid nästa fullmäktige ställer han sin plats till förfogande.
Det blir ett fyllnadsval på honom då han har 2 år kvar av sin mandatperiod.

§87

Styrelsemöten
Nästa styrelsemöte är ett telefonmöte tisdagen den 22 november klockan 18.45.

§88

Mötets avslutande
Ordförande Carina Nilsson avslutande mötet 19.55.
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