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Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Bergs- och Herdehundsklubben

Närvarande:
Carina Nilsson (CN)
Annelie Isaksson (AI) §146
Susanne Lindberg (SL)
Helen Johansson (HJ)
Marianne Lindblom (ML)
Annelie Åhlén
Susanne Vähänitty (SV)
Harriet Sandberg (HS)

Anm. Frånvaro:
Annika Schröder (AS)

Protokoll:9 /2019
Datum: 2019-11-21
Plats: Telefonmöte

Ej anm. Frånvaro:
Silvana Carlén (SC)
Sven-Erik Henriksson
(SEH)

§ 137

Mötets öppnande
Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat vid
kl. 19.00

§ 138

Val av protokollförare
Till protokollförare valdes Marianne Lindblom

§ 139

Godkännande av dagordning
Dagordningen för mötet godkändes

§ 140

Val av person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll
Till justerare valdes Harrieth Sandberg

§ 141

AU- beslut
Inga AU beslut har tagits sedan senaste mötet

§ 142

Föregående protokoll
Efter en genomgången av föregående protokoll, PR 7/2019 beslutade styrelsen att
godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§ 143

Inkommande/utgående post
• Postlistan gicks igenom
Alla ska gå igenom och titta på remissen SKK Allmänna regler för utställningar, prov
och beskrivningar. Svar ska vara SKK tillhanda senast den 31/1-2020. Svara Susanne
när ni tittat på detta.
• Disciplinnämnden har beslutat lägga ett registreringsförbud på en kull Maremma
efter oröntgade föräldradjur.

§ 144

Ekonomi
Ekonomin är stabil.

§ 145

Styrelse
• KF/SKK
CN rapporterade från KF som CN och SL deltog på.
På mötet meddelade Britt-Marie Dornell att SKK gjort en ”pudel” med de 160
efterregistrerade hundarna och att hundar som inte uppfyller registreringskraven
kommer att avregistreras. SKK kommer att gå igenom detta tillsammans med SSRK.
Många av deltagarna på årets KF var där för första gången. Årets KF var bra och med
en fantastiskt duktig mötesordförande flöt mötet på bra. sign.
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• Napoletansk Mastiff
4 november 2019 blev rasen Napoletansk Mastiff ansluten till SBHK, rasen kommer att
ingå i KGBV. Länka till deras FB sida från KGBVs hemsida för info till ägare.
• Domarkonferensen
Minnesanteckningar skickas ut av CN.
- Broholmer har haft lite problem med sitt kompendium men det ser nu ut att lösa
sig. Jörgen Hindse ska presentera rasen.
- Mastín español kompendiet är så gott som klart.
- SCSE vill att deras raser ska vara presentations raser.
- Det jobbas på för fullt och tidsprogrammet är klart samt att moderator blir
Ann-Christin ”Ankan” Edoff
- Alla domarkompendier ska ha samma layout. .
• Namnbytet från SBHK till SMHK
Det krävs mycket jobb med namnbytet! Medlemsmatrikeln, utställning, SKKs hemsida
ska ändras på många ställen och detta sker manuellt så det kan ta lång tid innan det står
SMHK.
Brev ska skickas ut till rasklubbarna att det byts namn och att alla stadgar måste göras
om och rasklubbarna ska anta dessa på sina årsmöten 2020. Separata brev om RAS,
Uppfödar-/medlemsmöten samt årsmöte ska gå ut till rasklubbarna.
Namnbytet blir en NYSTART för klubben!
Styrelsen beslutade att köpa in nyckel band i regnbågens färg från Inter Silvi till en
kostnad av 8 kr/st vid köp av 500 st. ex moms. På nyckelbanden ska det stå Svenska
Molosser- och Herdehundklubben, www.smhk.nu
§ 146

Kommitté/arbetsgrupper
- Avel
• Avels-/medlemskonferens
CN meddelade att SBHK och SGDK gör en sammanslagning av avelskonferensen den 16 februari. Klubbarna delar därmed på alla kostnader.
- Jeanette Lemmeke kommer att föreläsa om bla hur man når framgångar inom
avel. Annelie Isaksson föreläser om mentalitet. Presentationer av föreläsarna
kommer att läggas ut på hemsida och FB. Harrieth fixar ett evenemang på FB.
Styrelsemedlemmarna som kommer på konferensen behöver inte betala någon
anmälningsavgift eller för maten.
•
SKK´s Avelskonferens 21-22/3-2020
ML åker på denna, eventuellt även AÅ. Styrelsen beslutade att ML och
AÅ får åka. Sista anmälan är 17 februari 2020
•
Godkända nya/reviderade RAS
RAS för CFSM blev godkänt i april 2019 och RAS för Estrela blev
godkänt i oktober 2019. ML ska skicka ut en ny lista om vilka RAS som
behöver uppdateras.
SBHK behöver få in när rasklubbarna ska ha sina
uppfödar/medlemsmöten.
•

Utställning
Moheda, Samarrangemang med SGDK
SV, SL, ML, HJ, CN kommer. Styrelsen beslutade att arvodera ytterligare 1
person om det behövs för att hjälpa till. SL kollar sponsring och Lennart angående
insläpp.
Google formuläret för anmälan fungerar inte riktigt.
Harrieth ska kolla hotellrum för Johnny. Sign
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Uställningar 2020 – Alla domare klara, så allt är okej.
Utställningar 2021 – Är nästa helt klart med domare.
•

Praktiskt arbetande boskapsvaktare
Inget att rapportera vid detta möte.

•

Mentalitet
Text till Pyrre finns bra på deras hemsida. SV börjar därför jobba på mentalitetstext
till Broholmer och Mastiff istället. Broholmer finns mer statistik på BPH än vad
Mastiff har, men den spretar. SV kontaktar ordf i Broholmer om
uppfödarmöte/årsmöte.
Rasstandarder
- Mastiff – under rasstandard på hemsidan står sällskap, inget om ursprunget som
vakthund. Det ska stå lika som på SKK´s rasstandard.
- Broholmer – vakt och sällskap
- Behöver vi kolla användningsområden på våra raser i standarden, Svensk standard
kontra FCI? Frågan bordläggs tillsvidare.
SV skickar ut mail med mentalitetstext till rasklubbarna.
BPH
BPH i Kungsbacka i augusti är ännu inte klart
Inget svar från Alvesta angående BPH, SV kontaktar dom igen

•

•
•

- Sociala medier
Ny hemsida
Den nya hemsidan är klar. Jessica Brunell kommer att sköta uppdateringar på sidan.
info@smhk.nu är den officiella mailadressen! En maillista med nya mailadresser samt
lösenord är utskickad till styrelsen. Hemsidan diskuteras mer på arbetshelgen. Fråga
Jessica om hon har möjlighet att komma en stund på arbetshelgen.
§ 147

Rasklubbarna
- Mastiffklubben har årsmöte den 14/3-20 i Mjölby. Dom har haft en arbetshelg som
var bra.
- PM klubben har årsmöte den 14/3-20 i Norrahammar
- SOK har inte lagt upp den nya rasen på hemsidan samt inbjudan till konferensen.
CN pratat med ordförande om detta.
- KGBV funkar inte alls som det är nu. Behöver folk som vill engagera sig i
klubben och de raser som finns där!
- Övriga klubbar: total tystnad
- CN ska ha telefonmöte med ordförande i varje klubb enligt tidigare beslut.
- CN skickar alla mail till SV info@sbhk.se så finns det där också.

§ 148

Övriga Beslut
Inga övriga beslut fattades

§ 149

Övrigt
Inget övrigt

§ 150

Nästa styrelsemöte
1-2 februari i Lenhovda
ML kan inte komma pga obligatorisk närvaro på jobbet den helgen. I övrig är det bra
att så många som möjligt kommer. Sign

Sida 4 av 4
§ 151

Mötets avslutande
Ordförande CN tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 21.10

/Marianne Lindblom/
Protokollförare

/Carina Nilsson/
Ordförande

/Harrieth Sandberg/
Justerare

