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        Protokoll: 6/2016 

        Datum: 2016-10-05                                     

                                 Plats: Telefonmöte 

 

Närvarande: Carina Nilsson (CN) Ej anmäld frånvaro: Linda Bolin Jämsborn (LBJ) 

 Susanne Lindberg (SL)  

 Silvana Carlén (SC) t.o.m. § 99   

 Helén Johansson (HJ)  

 Ulf Lind (UL)  

 Annelie Isaksson (AI) fr.o.m. § 95 

 Harrieth Sandberg (HS)  

 Susanne Vähäniitty (SV) 

 

 

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

  

§90 Godkännande av dagordning 
  Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§91 Val av person som jämte ordförande justerar dagen protokoll 

Till att justera dagens protokoll valdes Susanne Vähäniitty. 

 

§92 AU beslut 

Inga tagna AU beslut. 

 

§93 Föregående protokoll 

Föregående protokoll nr 6/16 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.  

 

§94 Inkommande/utgående post 

Postlistan gicks igenom och lade till handlingarna. 

 

§95 Ekonomisk rapport 

             Kassan är ”skral” efter domarkonferensen. 

Alla fakturor gällande domarkonferensen har ej utbetalts, bl. är vissa klubbar kvar. 

Pengarna från SKK har ej utbetalts ännu. 

 

§96 Domarkonferensen 

Allt förutom ekonomin är ännu ej helt klart. 

Protokollet är godkänt av SKK/DK och ska skickas ut till domarna. 

Allt ska läggas upp på hemsidan, SL ombesörjer detta. 

Vi har fått mycket beröm även i efterhand av domarna som var på plats. 

   Texter till bilderna på Maremmano abruzzese som domarna önskade har inte kommit SBHK 

   tillhanda ännu.     

 

§97 Styrelsekonferens 

 En bra konferens med bra föreläsare. Vissa klubbar har ej betalat ännu. 

Det klubbar som ej var representerade var KGBV, Broholmer Föreningen, Svenska Kuvasz 

klubben och MAS. Sign. 
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§98 Utbildningar/konferenser/seminarium 2017  

SKK 

Specialklubbskonferens den 4-5 februari 2017, CN och SL anmäler sig till denna.  

Seminarium för ringsekreteraransvariga den 25-26 mars 2017, CN anmäler sig till denna. 

Seminarium domar- och utställningsansvariga den 8-9 april 2017, CN och HS anmäler sig till 

denna. 

 

§ 99       Kommittéer 

              Beslut om att avels- & mentalitetskommitté ska till hösten 2017 ha en helg med olika 

              föreläsningar. 

  Avelskommitté: Föreläsning om hjärta och liknande sjukdomar.  

            Program och budget skall sättas ihop då det ska ansökas om bidrag från SKK/AK och 

            SV ombesörjer detta.   

   Lugnt just nu.   

Media/PR 

            - På hemsidan läggs information om domarkonferens upp. 

-  Utställningskommittén 

    Moheda 

- Anmälningarna rullar in, både till den officiella och inofficiella utställningen. 

2017 

- Domare till Moheda klar. 

- Lokal ännu inte klar till Karlstad, SV fortsätter sökandet. 

2018  

- Domare till Norje Boke och Moheda kvar att boka. 

2019 

- Det har ej kommit något från Kennelklubben gällande ansökningstider för 

officiella utställningar. Ligger ansökningstiderna som 2016 så ska ansökningarna 

vara SBHK tillhanda den 15 april. Detta är preliminärt.  

- Praktiska arbetande boskapsvaktare 

- Lugnt just nu. 

- Mentalitet 

Höstens föreläsning tillsammans med avelskommitté: 

En föreläsning med Annelie Isaksson som föreläser om raskundskap på 

förmiddagen och sen så någon från SKK/Mentalpolen som kommer och föreläser 

om mentalitet. 

Program och budget skall sättas ihop då det ska ansökas om bidrag från 

SKK/KHM, AI och SV ombesörjer detta.  

 

§99 Rasklubbarna  
- Berhardinerna har inte bestämt årsmöte ännu. 

- Maremma, SV har närvarat på deras BHP där tre hundar beskrevs. 

- SOK vet vi inte när de ska ha årsmöte. 

- Estrela har heller inget årsmötesdatum bestämt. 

- KGBV har ej heller bestämt datum för årsmöte. 

- PM ska ha sitt årsmöte i Vårgårda den 25 februari. 

- PYS har sitt årsmöte den 1 april i Karlstad. 

- SDBK har sitt årsmöte den 11 mars i Jönköping. 

- Mastiff den 18 mars i Örebro. 

- Broholmer kommer att ha rasmonter på Stockholms Hundmässa.  

  

SKK/FK uppmanar att rasklubbarna man bör lägga ut handlingar och eventuella motioner 

läggs ut i god tid på hemsidan.  Sign. 

 

 



Sida 3 av 3 

 

§100 Fullmäktige 29/4 2017 

 Förstjänstetecken/Uppfödarmedalj 

Beslut om att rasklubbarna har på sig till den till den 31 december 2016 att inkomma med 

förslag. 

Datumet är ändrat då detta är första gången det ska utdelas och det har kommit in förslag från 

endast en rasklubb. 

När det gäller förtjänsttecken så är det grad ett som gäller (silver). 

I statuterna ändras det silver och guld. 

 Fullmäktigehandlingar  

Handlingar inom de olika kommittéerna måste upprättas, senast till arbetshelgen den 11-12 

februari i Lenhovda. 

 

§101 Övriga beslut 

Beslut om att eventuella förfrågningar om att flytta årsmötet till den 1 april 2017 i Karlstad 

kommer generellt att beviljas.  

SBHK vill ha uppgifter om årsmöte och var/om klubbarna närvarar med monter på Stockholm 

Hundmässa och Mässan i Göteborg. 

 

§102 Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

 

§103 Styrelsemöten 

Nästa styrelsemöte är arbetshelg den 11-12 februari 2017 i Lenhovda. Vid behov kallar 

ordförande till möte. 

 

§104 Mötets avslutande 

  Ordförande Carina Nilsson avslutande mötet 20.05. 

 

 

. 

 

  

  Protokollförare  Mötesordförande        Justerare 

 

 

 

 

 

 /Susanne Lindberg/ /Carina Nilsson/        /Susanne Vähäniitty/ 

 

 

 

 

    

   

 


