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Protokoll: 8 / 2019
Datum: 2019-09-18
Plats: Telefonmöte
Närvarande:

Carina Nilsson (CN)
Susanne Lindberg (SL)
Susanne Vähäniitty (SV)
Helén Johansson (HJ)
Annika Schröder (AS)
Harrieth Sandberg (HS)
Annelie Isaksson (AI)
Marianne Lindblom (ML)
Anneli Åhlén (AÅ)

Ej närv: Sven-Erik Henriksson (S-EH)
Silvana Carlén (SC)

§ 122

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

§ 123

Val av protokollförare
Till protokollförare valdes AS.

§ 124

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 125

Val av person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll
Till att justera dagens protokoll valdes Annelie Isaksson.

§ 126

AU-beslut
Inga AU beslut har fattats.

§ 127

Föregående protokoll
Efter genomgång av föregående protokoll, PR 7/2019 beslutade att lägga protokollet
till handlingarna.

§ 128

Inkommande / utgående post
Postlista mailad av SV till samtliga i styrelsen.
Efter att postlista skickats till styrelsen så inkom:
- disciplinbeslut
- senaste uppdatering om smittan i Norge
- protokoll från PYS

§ 129

Ekonomisk rapport
Ingen ekonomisk rapport redovisad Sign.
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§ 130

Styrelsen
- SKK / KF
SL är anmäld som testperson hos SKK med att få handlingar m.m. digitalt
Motioner till KF gicks igenom och det blev många diskussioner kring HD/ED
motionerna
Det fördes även diskussion om juniorchampion/veteranchampion motionen och här
var styrelsen delad om det var bra att införa championat på juniorer. De flesta tyckte
att championat för veteran var bra då vi får ut fler veteraner på utställningar.
Personvalen diskuterades.
- Domarkonferens
Mastin Español – är klara med sitt utdrag för deras kompendium. Detta skickades till
styrelsen.
Broholmerföreningen – här går det trögt. Ingen hjälp från föreningen i Danmark.
De danska domarna är inte heller behjälpliga.
Styrelsen jobbar på att lösa det själva med bilder. Löptexten som ska skrivas kommer
Torben från Danmark att skriva ihop för att sedan översättas av styrelsen i BHF.

§ 131

Kommittéer / arbetsgrupper
- Avel
Avelskonferens för rasklubbar och medlemmar diskuterades. Vilken typ av
föreläsning vill de ha? Matadoravel? Mentalitet?
Styrelsen funderar på vilka ämnen som kan vara av intresse.
Tid för denna konferens blir troligtvis i februari 2020
AÅ anmäler sig till föreläsning om hjärtsjukdomar 21 oktober.
- Utställning
Öland – inte så många deltagande hundar. Försäljning av rosetter gick bra och själva
utställningen gick bra!
Moheda – SL mailar ut annonsen till rasklubbarna. Alla klubbar måste jobba aktivt
för att få med så många hundar som möjligt.
Annonsen som är inskickad till Hundsport som kommer ut i början av november.
2020 – HS har kontakt med domare.
Gällande Lidköping så har vi inte fått något svar men provar att maila direkt till
person istället.
Datumen för utställningar 2021 läggs upp på hemsidan
- Praktiskt arbetande boskapsvaktare
Inget att rapportera
- Mentalitet
Inget att rapportera
- Sociala medier
SL och ML kommer att vara ansvariga för att fixa nya mailadresser när vi byter namn
till SMHK.
Styrelsen beslutade att den nya hemsidan länkas till den gamla för en kostnad av ca
500 sek/år Sign.
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§ 132

Rasklubbarna
Rasklubbarnas datum för sina årsmöten 2020 bör komma in så snart som möjligt.
Broholmerföreningen – har haft läget i Gammelkroppa med föreläsning om massage
och stretch. Trevliga middagar och mingel. För att avsluta med en inofficiell
utställning på söndagen.
Mastiff – kommer att ha en arbetshelg i Mariestad 9-10 november.
KGBV – gällande deras hemsida så tar SL kontakt med AÅ så kanske hon kan hjälpa
till att få den mer levande. Som det är nu så händer det inte mycket
Tidningen kanske kan göras som PDF fil istället och mailas ut till medlemmarna?
De kommer att ha fysiskt styrelsemöte 5 oktober.
RAS – ML gör en lista över vilket år rasklubbarna gjorde sin senaste revidering av
RAS så vi ser vilka klubbar som måste ta tag i detta.

§ 133

Övriga beslut
SV kollar upp om det finns tillfällen under oktober 2020 för BPH i Alvesta

§ 134

Övrigt
ML skickade ut ett litet reportage om Norje Boke. Det kommer att skickas vidare till
Hundsport för eventuell publicering
ML har inte hört någonting från SKK/FK gällande Napolitansk Mastiff – de skulle
haft styrelsemöte för 3 veckor sedan.

§ 135

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir 2019-11-21 18.45

§ 136

Mötets avslut
Ordförande Carina Nilsson avslutade mötet 21.40
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