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Protokoll: 7/2015
Datum: 2015-10-27
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)
Annelie Isaksson fr.o.m. §111

Anmäld frånvaro: Susanne Vähäniitty (SV)

§102 Mötets öppnande
Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.50.
§103

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§104

Val av person som jämte ordförande justerar dagen protokoll
Till att justera dagens protokoll valdes Harrieth Sandberg.

§105

AU beslut
Inga AU beslut tagna.

§106

Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 6/15 gicks igenom med tillägg av att dagens möte är flyttats från den
22 oktober. Protokollet lades sen till handlingarna.

§107

Inkommande/utgående post
- Remiss angående allmänna utställningsbestämmelser bordlades till nästa möte. Även de
särskilda reglerna kommer att skickas ut.
- Gällande utökat rasregister för Camilla Karlsson godkändes. Berörda rasklubbar
informeras.

§108

Ekonomisk rapport
- Ekonomin ser fortsatt bra ut.
- Då alla fakturor för Norje Boke inte kommit SBHK tillhanda så är rasklubbarna ännu ej
fakturerade.

§109

Medlemsansvarig
Fungerar fortfarande inte tillfredsställande.
SL mailar ut till rasklubbarna om vikten att medlemsregister inför Moheda utställningen
kommer in. En påminnelse om att medlemsantalet och medlemsregister per den 2015-12-31
skall vara SBHK tillhanda senast den 10 januari 2016 skickas samtidigt.
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§110

Rapporter från styrelsen
Checklistan gicks igenom, vissa punkter kvar.

§111

Kommittéer
- Avel
Inget nytt.
- Media/PR
- Hemsidan uppdateras kontinuerligt.
- På Instagram har vi fått många som gillar men bara några få följer. Länk läggs ut
på hemsidan.
- Utställningskommittén
Moheda
Mail till CN om vilka som kommer så att arbetslista kan upprättas.
2016
CN har skickat in dispens om att ha alla raserna samma dag. (även gr. 1 på
söndagen) Besked kommer i november. HS bokar domare då SMÖKK inte kan
dela domare med SBHK.
2017
Domare till Åstorp och Moheda kvar. HS jobbar vidare.
2018
Länsklubbarnas utställningar är fastställda. Förslag för 2018 skickas ut av CN och
rasklubbarna ska vara inne med sina ansökningar senast den 15 januari.
Beslut om att ordinarie anmälningsavgift för 2016 kvarstår på 295 kronor/hund
men att den förhöjda avgiften höjs med 25 kronor/hund fr.o.m. 2016. Detta med
anledning av att SKK ökar sina avgifter med 10 SEK/hund.
- Praktiska arbetande boskapsvakare
- Möte med Viltskadecenter 9 november SL deltar.
- Mentalitet
- 1 Mastiff deltog vid BPH som arrangerades av SBHK hos Tollarklubben 25/10.
- Inga BHP anordnas nästa år. SV sätter ihop en skrivelse som skickas ut till
rasklubbarna om varför man ska göra BHP.

§112

Rasklubbarna
- Beslutades att administrationsavgiften höjs10 SEK from 2016, med anledning av ett
beslut som togs av SKK/KF
- Skrivelse har gått ut till RACC angående deras utträde och frågor ställts angående
utställning 2017 om är ett samarrangemang samt om de ska vara med på
domarkonferensen 2016.
- I Bernhardinerna är det idag inte helt lugnt.
- CN har lovat Broholmers ordförande att delta på årsmöte.
- SvKK har haft inofficiell utställning för alla raser i Moheda, 149 hundar var anmälda.

§113

Kennelfullmäktige
- SL redogjorde från kennelfullmäktige. Många stora förändringar i organisationen
kommer att ske.
- En av motionerna som gick igenom var en höjning för nedtankning av hundar i PC
katalogen med 10 kronor/hund. Beslut om att administrationsavgiften till rasklubbarna
från SBHK höjs från 65 kronor till 75 kronor.
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§114

Domarkonferensen
- Jan Herngren ingår inte längre i arbetsgruppen.
- Vissa kompendier är klara. Vissa rasklubbar har inte förstått hur de ska vara utformade
och kommer in ofärdiga.
- Arbetet med att få in kompendier är otroligt svårt och tidskrävande.
- CN kommer att delta som åhörare på SDHK domarkonferens den 14 november för att få
lite mer kundskap om hur det går till på plats.

§115

Övriga beslut
Inga övriga beslut.

§116

Styrelsemöten
Nästa möte är ett telefonmöte den 15 december klockan 18.45.

§117

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§118

Mötets avslutande
Ordförande Carina Nilsson avslutande mötet 20.50

.

Protokollförare

/Susanne Lindberg/

Mötesordförande

Justerare

/Carina Nilsson/

/Harrieth Sandberg/

