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        Protokoll: 6/2017 

        Datum: 2017-08-21                                    

                                 Plats: Telefonmöte 

 

Närvarande: Carina Nilsson (CN)  Anmäld frånvaro: Jennie Blomqvist (JB) 

 Harrieth Sandberg (HS)  

 Susanne Lindberg (SL)      

 Helén Johansson (HJ)      

 Susanne Vähäniitty (SV) 

 Annika Schröder (AS) fr.o.m. §88 

 Veronica Tofte (VT) 

 Sven-Eriks Henriksson (S-EH) 

 Nathalie Väisänen (NV) 

 Marianne Lindblom (ML) 

 Silvana Carlén (SC) 

 Annelie Isaksson (AI) 

 

§78 Mötets öppnande 
 Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.35. 

  

§79 Godkännande av dagordning 
  Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§80 Val av person som jämte ordförande justerar dagen protokoll 

Till att justera dagens protokoll valdes Silvana Carlén. 

 

§81 AU beslut 

Inga tagna AU beslut. 

 

§82 Föregående protokoll 

Föregående protokoll 5/17 gicks igenom lades till handlingarna. 

 

§83 Inkommande/utgående post 

Postlistan gicks igenom och lade till handlingarna. 

 

§84 Ekonomi 

 Resultat- och Balansrapporten gicks igen om och lades till handlingarna.  

 

§85 Medlemsansvarig 

NV har tagit över medlemsregistren. Ett förslag var att NV även tar över de nya medlemmarna 

som kommer ifrån SKK. SL vidarebefordrar de mail som kommit från SKK till rasklubbarna till 

dags dato.  

 

§86 Ansvarig rasklubbarna 

JB har fått hjälp med datorn och SL väntar på att hon ska ta kontakt för den sista biten.  

 

§87 Styrelsen 

Det är nu snart klart med allt inför konferensen 28-29/10, ML och SV sätter ihop annons  

när SL inkommit med priser.  

När allt är helt så skickas inbjudan ut till rasklubbarna mm. 

Information om ett ärende som kommer att skickas vidare till SKK. sign. 
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§88 Kommittéer 

- Avelskommittén lägger just nu sitt fokus på avelskonferensen. R.A.S. från Broholmer har gåtts 

igenom och det finns just nu ingen anledning till att revidera hela R.A.S. Däremot så behöver 

statistik m.m. uppdateras och utvärderas. ML kommer ev. att närvara vid Broholmer föreningens 

nästa styrelsemöte den 14 oktober. 

- Utställningskommittén  

- Norje Boke gick väldigt bra, flöt på. Paola Watten som dömde kändes sig välkommen och  

   som en av oss. 

- Åstorp har 60 hundar anmälda. Bra! Allt är klart med domaren, HS tar kontakt med Ulf Lind 

för transport av domare. 

- Moheda är klart med domarna även till den inofficiella. Annons i HS sätts in i nr. 11/2017 

- Inför 2018 är domarna klara. Utställningarna för 2019 är ännu inte godkända av SKK. 

- Praktisk arbetande boskapsvaktare 

- Lördag den 26 augusti så kommer SBHK att närvara vid Landsbygdens Sommarmöte, dom 

beräknar med ca 7 000 besökare. 

- Mentalitet ligger lite på ”is” just nu. 

- SBHK rasgrupp har just nu ingen aktivitet. 

- Sociala medier löper på med information på hemsidan, FB och Instagram. 

- 20 års jubileum 2019, inväntar svar från SKK om godkännande av utställningarna. 

 

§89 Domarkonferens 

Ansökan om domarkonferens är inskickad den 16 juli till SKK/DK. 

 

§90 Rasklubbarna  
- Berhardinerna har inofficiell utställning, rasspecial och för alla raser, den 23 september. 

- MAS - SOK - PM  

- KGBV löper på.   

- Mastiff  har inofficiell utställning den 26 september i Mora. 

- SCSE jobbar på med den inofficiella utställningen den 16 september. 

- PYS har haft sin rasspecial den 5 augusti i Norje Boke. 

- Kuvasz har inofficiell utställning för alla raser den 14 oktober i Moheda. Aktivitetsträff 

den 16 september.   

- Broholmer haft läger i Gammelkroppa. 

 

§91 Övriga beslut 

Inga övriga beslut. 

 

§92 Övrigt  

Inga övriga frågor. 

 

§93 Styrelsemöten 

CN kallar till telefonmöte i september inför Kennel Fullmäktige.  

 

§94 Mötets avslutande 

  Ordförande Carina Nilsson avslutande mötet 20.30. 

 

 

 

 

 

 /Susanne Lindberg/     /Carina Nilsson/             /Silvana Carlén/ 

      Protokollförare             Mötesordförande              Justerare 


