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        Protokoll: 8/2015 

        Datum: 2015-12-15                                     

                                 Plats: Telefonmöte 

 

 

Närvarande: Carina Nilsson (CN)   Ej anmäld frånvaro: Annelie Isaksson  

 Susanne Lindberg (SL)   

 Silvana Carlén (SC)  

 Helén Johansson (HJ)  

 Ulf Lind (UL) 

 Linda Bolin Jämsborn (LBH) t.o.m. delar av § 128 

 Harrieth Sandberg (HS) 

 Susanne Vähäniitty (SV) 

 

 

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

 

§120 Godkännande av dagordning 
  Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§121 Val av person som jämte ordförande justerar dagen protokoll 

Till att justera dagens protokoll valdes Susanne Vähäniitty. 

 

§122 AU beslut 

Inga AU beslut tagna. 

 

§123 Föregående protokoll 

Föregående protokoll nr 7/15 gicks igenom lades till handlingarna.  

 

§124 Inkommande/utgående post 

- SV svarar på remisser angående allmänna utställningsbestämmelser och särkillda regler 

att vi bifaller dem.  

- Det har kommit en inbjudan från SKK att medverka i projektet – att beskriva hundare 

mentala egenskaper och beteende. SBHK har skickat över frågan till SvKK då de jobbar 

mycket med mentaliteten.  

 

§125 Ekonomisk rapport 

- Ekonomin ser fortsatt bra ut. 

- Alla rasklubbar har betalt sina fakturor gällande Norje Boke. 

- Beslut om SC ordar med företagskort för SBHK. CN och SL står för varsitt kort, CN har 

med en köpgräns på 10 000 kronor och SL men en köpgräns på 15 000 kronor. 

 

§126 Medlemsansvarig 

Fungerar fortfarande inte, till Moheda utställningen så skickade endast SvKK, KGBV och 

SOK in sina medlemsregister trots påminnelse. SMK har skickat men glömt att skicka med 

listan. 
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§127 Rapporter från styrelsen 

- Checklistan är ej utskickad. Tas på nästa möte. 

- SV informerade om hennes deltagande avelskonferens och forskningsseminarium som 

SKK höll den 20-21 november.  

 

§128 Kommittéer  
- Avel 

R.A.S. på Pyrenéerhund är godkänt av SKK.  

- Media/PR 

- Hemsidan uppdateras kontinuerligt. 

- SL förnyar avtalet med Royal Canin. 

- HS fortsätter med att försöka få sponsring av Agria. 

- Utställningskommittén 

Moheda  

Det saknas folk till Moheda, fler behövs. 

Många hundar till den inofficiella.  

2016 

Dispensen om att ha alla raserna samma dag på Öland är beviljad. Domare är klar. 

Plats i Karlstad behövs till den 17 september. HS och SL tittar runt. 

2017 

Endast Moheda kvar. HS jobbar vidare med sitt kanonjobb!! 

2018 

CN skickar ut förslag till styrelsen, allt inte riktigt klart.  

- Praktiska arbetande boskapsvakare 

- SL deltog inte på mötet med Viltskadecenter 9 november p.g.a. sjukdom. Inte 

heller ersättaren kunde närvara.  

- Mentalitet 

- Inga BHP anordnas under 2016 pga det låga deltagar antalet under 2015. 

 

§129 Rasklubbarna  
- SvKK diskuterade de hala golven på Svenska Hundmässan som var en Nordisk 

Vinnarutställning och flertalet av de stora hundarna hade problem. Svkk sätter samman 

en skrivelse som skickas till övriga rasklubbar inom SBHK, som därefter skickas till 

SKK via SBHK. 

Planerar att ha ett MH under 2016. 

- RACC har ej återkommit med svar ang. samarrangemang gällande utställning 2017 eller 

ang. medverkan på den kommande domarkonferensen 2016, detta trots att de skulle 

återkomma med skriftligt svar efter styrelsemöte den 19 oktober.  

Inkommer ej svar senast den 31 december så utgår SBHK att intresse ej finns för varken 

samarrangemang gällande utställningen 2017 eller att medverka i domarkonferensen 

2016. 

 

  Punkten omedelbart justerad.  

 

§130 Domarkonferensen 

- CN deltog som åhörare på SDHK domarkonferens den 14 november. 

- Gruppen som arbetar med konferensen hade möte 1 december för att gå igenom 

kompendium, alla hans inte med, så ny träff i Januari. 

Beslutades att alla kompendium görs av Pernilla Sandström och skall ha samma layout. 

- En träff med representanter från deltagande rasklubbar kommer att hållas under våren 

2016. 

 

 



Sida 3 av 3 

 

§131 Bordlagda ärenden 

Se §124. 

 

§132 Övriga beslut 

Inga övriga beslut. 

 

§133 Styrelsemöten 

             Nästa möte är arbetshelg den 20-21 februari 2016 i Lenhovda. 

 

§134 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 

 

§135 Mötets avslutande 

  Ordförande Carina Nilsson avslutande mötet 20.55. 

 

 

. 

 

  

  Protokollförare  Mötesordförande        Justerare 

 

 

 

 

 

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

 


