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        Protokoll: 8/2017 

        Datum: 2017-11-14                                   

                                 Plats: Telefonmöte 

 

Närvarande: Carina Nilsson (CN)  Anmäld frånvaro: Harrieth Sandberg (HS)  

 Silvana Carlén (SC) fr.o.m. § 112     Annelie Isaksson (AI) 

 Susanne Lindberg (SL)        Nathalie Väisänen (NV) 

 Helén Johansson (HJ)       

 Susanne Vähäniitty (SV) 

 Annika Schröder (AS)  

 Sven-Eriks Henriksson (S-EH) 

 Marianne Lindblom (ML) 

 Veronica Tofte (VT) 

 Jennie Blomqvist (JB) 

 

 

§107 Mötets öppnande 
 Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.40. 

  

§108 Godkännande av dagordning 
  Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§109 Val av person som jämte ordförande justerar dagen protokoll 

Till att justera dagens protokoll valdes Sven-Erik Henriksson. 

 

§110 AU beslut 

Inga tagna AU beslut. 

 

§111 Föregående protokoll 

Föregående protokoll nr 6/17 och 7/17 gicks igenom och lades till handlingarna efter 

ändring av att § 105 nästa styrelsemöte blev inställt och flyttade till dagens datum  

   

§112 Styrelsen 

-  Postlistan 

- Beslut om att CN anmäler sig till utbildning i 

Fullmäktige/Årsmötesordförande 

den 13 januari 2018 i SKKs regi i deras nya lokaler. 

-  Medlemmar 

- En ny dataskyddslag om hur personuppgifter får lagras kommer att börja 

gälla i maj 2018. Alla rasklubbar kommer att beröras av detta. 

- SKK 

SC har varit i kontakt med SKK angående ett kostnadsförslag för 

medlemshantering av alla rasklubbarna. Kostnader kommer då att bli 

10.000, ansluter sig var rasklubb för sig blir kostnaden ca 48.00. 

Enhälligt beslut att om alla rasklubbar går med så står SBHK för den 

kostnaden.  

Alla ordförande är kallade till ett telefonmöte med CN och SC som 

kommer att ge information om detta. sign. 
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- Ekonomi 

Ekonomin ser bra ut. SDBK har ännu inte lämnat ifrån de saker som SBHK 

behöver för att kunna förvalta klubbens pengar under den tid den ligger vilande. 

SC och VT ordnar upp detta.  

 

- Årsavslut – Verksamhetsberättelse  

- CN skickar ut verksamhetsberättelsen som upprättades för fullmäktige 2017 så 

varje kommitté m.m. kan fylla i sin del i det hela. Sammanställning görs på 

arbetshelgen. 

 

§113 Kommittéer 

- Avel 

Avelskonferensen den 29 oktober har genomförts. 

Index för Dogue de Bordeaux börjar i januari 2018.   

- Utställningskommittén  

- Moheda – arbetsschema, vilka kommer 

Information om arbetet i Moheda, mycket att ska göras. Maila CN vilka som 

kommer.  

- 2018 

6 maj i Södertälje samarrangemang med SGDK. Även den 26 december i 

Moheda är ett samarrangemang med SGDK. Domare för utställningarna är 

klara, ännu ej för Moheda. 

- 2019 

Följande utställningar är godkända, 13 maj Åstorp, 30 maj Södertälje, 4 

augusti Norje Boke, 7 september Böda Sand och 26 december i Moheda. 

Beslut om att anmälningsavgiften för 2018 blir oförändrad. 

 - Praktiskt arbetande boskapsvaktare 

   Inget nytt just nu. 

- Mentalitet 

 Konferensen den 28 oktober har genomförts. 

 Arbete fortlöper med rasbeskrivning om mentalitet och avel. 

- SBHK rasgrupp 

  Endast information om ett par inofficiella utställningar har funnit där än så länge. 

  SC lägger ut lite information om vad gruppen är tänkt till.   

- Sociala medier 

   Hemsida och FB löper på med uppdateringar. 

- 20 årsjubileum – arbetsgrupp 

CN bad alla tänka till vad som vi kan tänkas ha för festligheter och vilka som kan 

tänkas ingå i en arbetsgrupp. 

  

§114 Kennelfullmäktige 

- Resumé 

SV och SL informerade om kennelfullmäktige. HD var en stor bit som diskuterades 

och en kommitté tillsattes för att utreda vad det är som gör att resultaten blivit 

försämrade. 

 

§115 Konferens  

 - 28 oktober 

14 deltagare, minnesanteckningarna är ännu inte klara men det är nära. Bildspelet som 

visades skickas till deltagarna tillsammans med minnesanteckningar.  

 -29 oktober 

  16 deltagare, minnesanteckningarna ej klara och bildspel har ej kommit SBHK till 

handa. Dessa skickas också ut till deltagarna när det är klart. sign. 
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§116 Domarkonferens 2020 

Domarkonferensen är nu godkänd från SKK. Svenska Bergs- och 

Herdehundsklubben, Svenska Grand Danois klubben, Svenska 

Leonbergerklubben, Svenska Newfoundlandshundklubben, Svenska 

Landseerklubben, Svenska Sennenhundsklubben är de klubbar som samarrangerar 

konferensen. Från SBHK kommer Broholmer och Estrela att delta och eventuellt 

någon presentations ras. lokal är bokad i Nyköping. 

CN kommer ha ett telefonmöte med representant från alla klubbarna inom det 

snaraste.  

 

 

§117 Övriga beslut 

Inga övriga beslut 

 

§118 Övrigt  

Inga övriga frågor.  

 

§119 Nästa styrelsemöte – arbetshelg 

Nästa styrelsemöte är en arbetshelg i Lenhovda den 17 – 18 februari -2018 

Förhoppningen är att alla kan närvara denna helg. 

 

§120 Mötets avslutande 

  Ordförande Carina Nilsson avslutande mötet 20.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /Susanne Lindberg/     /Carina Nilsson/          /Sven-Erik Henriksson/ 

      Protokollförare             Mötesordförande              Justerare 

http://www.snk.info/
http://www.svlk.se/
http://www.svlk.se/

