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        Protokoll: 6/2018 

        Datum: 2018-12-10  

                                 Plats: Telefonmöte 

 

Närvarande: Carina Nilsson (CN)             

 Silvana Carlén (SC) fr §79                      

 Helén Johansson (HJ)     

 Susanne Vähäniitty (SV) 

 Annika Schröder (AS)                   

 Harrieth Sandberg (HS) 

Sven-Erik Henriksson (S-EH) fr §79 

Annelie Isaksson (AI) 

 Susanne Lindberg (SL)    

 Marianne Lindblom (ML) 

 Veronica Tofte (VT)   

  

 

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

 

§ 74  Val av protokollförare 

  Till protokollförare valdes Annika Schröder 

 

§ 75  Godkännande av dagordning 

  Den föreslagna dagordningen godkändes 

 

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

  Till att justera dagens protokoll valdes Annelie Isaksson 

 

§ 77  AU-beslut 

  Inga AU beslut har tagits 

 

§ 78  Föregående protokoll 4/2018 och 5/2018 

Protokoll 4 och 5 gicks igenom och las till handlingarna 

 

§ 79  Styrelsen 

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

 

Skrivelse från SKK/FK om den nya rasen ciobaiesc romanesc miorti kan ingå i 

SBHK. Beslutade att rasen kan ingå i SBHK. SV meddelar SKK/FK 

 

  Mastiffklubben 

 - inkommen skrivelse om att de vill arrangera inoff utst (rasspecial) 2019. Styrelsen 

såg inga hinder för att genomföra detta under förutsättning att den inte läggs första 

helgen i september-2019. 

- gällande de officiella utställningarna, 2019 avslås att byta plats och datum, 2020 är 

försent att ansöka om, föreslås att 2020 istället ha en inofficiell rasspecial. Sign. 
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  Domare utökning av rasregister 

SBHK har godkänt Sonny Ström och Christina Bjerstedt-Ohlsson ansökan om att 

utöka sitt rasregister med samtliga raser till hörande SBHK 

 

  Ekonomisk rapport 

Ingen ekonomisk rapport. Tillgängligt på kontot är 125,000 sek 

 

  SKK/KF Hamiltonplakett och Förtjänsttecken 

  Inga kandidater kom upp  

 

  SBHK uppfödarmedalj och Förtjänsttecken    

                  Uppfödarmedalj 

Kuvasz hade ett inskickat förslag från en medlem gällande en uppfödare till 

uppfödarmedaljen, men personen uppfyllde inte kraven på uppfödning i minst 10 år. 

SBHK meddelar skriftligen personen som skickat in nomineringen. 

Övriga förslag bordläggs till nästa styrelsemöte. 

Förtjänsttecken 

Förslag som inkommit från rasklubb är förslag som uppfyller kraven. 

Övriga förslag bordläggs till nästa styrelsemöte. 

 

§ 80  Kommitté / arbetsgrupper 

- Avel 

ML deltog på avelskonferensen som hölls i början av november (fokus låg på 

hållbar avel). SKKs veterinär och psykolog höll i föreläsningen. Det var en 

intressant och bra konferens. 

Ett förslag på RAS (St Bernhard) ska tas fram några veckor innan uppfödarmötet 

hålls 2 mars 2019. 

RAS för DdB ska uppdateras 

 

DdB har fått in önskemål om att lägga fokus på hjärtat i hälsoarbetet för denna 

ras. Underlag som redan finns på Dobermann och Grand Danois gällande hjärtat 

kommer att kollas igenom för att se om man kan använda en del av den 

blanketten.  

VT kommer att kontakta en hjärtspecialist för att se om den veterinären kan ta 

fram en blankett för hjärtscanning.  

SBHK tar kostnaden för att ta fram denna blankett 

 

- Utställningar 

Moheda – en helt okej anmälningssiffra för denna utställning. PM och nr. lappar 

har skickats ut till samtliga utställare.  

Alla som kommer vare sig man ställer hund eller ej måste vara funktionärer.  

CN gör en funktionärslista. Samling 7.30. 

HS meddelar att Gunnar Nymann har tackat ja till Åstorp 2020 

 

- Praktiskt arbetande boskapsvaktare 

Ett reportage ska skrivas ihop om boskapsvaktare (nötvaktare inkluderat) och det 

reportaget ska AI och SeH försöka få med i Hundsport special. 

 

- Mentalitet 

SV fortsätter arbetet med RAS (den kortfattade versionen) på de olika raserna. Sign. 
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- SBHK rasgrupp 

Är nedlagd då det inte fanns tillräckligt intresse för denna grupp 

 

- Sociala medier 

Hemsida och facebook uppdateras kontinuerligt 

 

- 20-års jubileum 

PYS och SV har haft telefonmöte.  

Gällande BS så återkommer SV när hon har fått svar. 

Maten (cateringen) är under kontroll. Musiken är okej. 

 

Glas (graverade med sin ras) kommer att delas ut på varje utställning under 2019. 

Styrelsen beslutar enhälligt att vi köper in glas till varje utställning från IKEA för 

4 :-/st som sen skall graveras. 

 

§ 81  Rasklubbarna 

13 oktober – ordförandekonferens 

Minnesanteckningar från konferensen har gått iväg till rasklubbarna. 

Rasklubbarna beslöt på konferensen att de tycker att SBHK ska byta namn till SMHK 

(Svenska Moloss och Herdehund Klubben) 

Domännamnet www.SMHK.nu är uppköpt redan.  

Röstning om namnbytet kommer att ske på fullmäktige 2019 

 

Årsmöten 

Kommer att hållas av rasklubbarna enligt följande: 

KGBV 2 mars 2019 (Gränna) 

Mastiff 23 februari 2019 (Örebro) 

PYS 30 mars 2019 (Malmö) 

Broholmer 24 mars 2019 (Gränna) 

SCSE 10 mars 2019 

SvKK 24 mars 2019 (Lenhovda) – har även föreläsningar under helgen. 

 

Övriga rasklubbar har ännu inte inkommit med datum och plats 

 

Medlemsadministration 

De rasklubbar som är anslutna till SKK gällande medlemshanteringen är SvKK, 

Broholmer, PYS, SOK, SCSE och KGBV. 

 

KGBV 

Uppfödarmöte kommer att hållas 2 mars för St Bernhard och 3 mars för DdB i 

Gränna 

 

Kuvasz kommer att ha en inofficiell utställning 19 oktober 2019 i Moheda 

 

§ 82  Övriga beslut 

Gällande utställningsadministration så tog vi ut för mycket från rasklubbar. Det 

kommer att betalas tillbaka av SBHK. Summan blir ca 1000 sek 

Styrelsen beslutade att godkänna detta. Sign. 

 

 

 

 

 

http://www.smhk.nu/
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§ 83  Övrigt 

Samtliga i styrelsen läser igenom checklistan som skickades ut av CN och 

återkommer inom 1 vecka till CN om det är något som ska ändras. 

 

Arkiv – glöm ej att uppmana rasklubbar att arkivera. Man kan ta kontakt med arkivet 

själv eller lämna det som ska arkiveras till CN 

 

§ 84  Nästa styrelsemöte 

  Nästa styrelsemöte blir en arbetshelg i Lenhovda 16 – 17 februari 2019 

 

§ 85   Mötets avslut 

  Ordförande Carina Nilsson avslutade mötet 20.50 

 

 

 

 

 

 

 

 /Annika Schröder/     /Carina Nilsson/          /Annelie Isaksson/ 

      Protokollförare             Mötesordförande           Justerare 


