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         Protokoll: 1/20 

         Datum: 2020-02-01 - 02

         Plats: Lenhovda 

 

 

Närvarande: Carina Nilsson (CN)                    Anm. frånvaro: Annika Schröder 

Susanne Lindberg (SL)                                           Marianne Lindblom 

Susanne Vähäniitty (SV)                  Annelie Åhlén   

Annelie Isaksson (AI)                      Sven-Erik Henriksson  

 Harrieth Sandberg (HS) 

 Helén Johansson (HJ) 

 Silvana Carlén (SC) 

 Jessica Brunell adjungerad (JB) 

 

 

 

§1 Mötets öppnande 

 Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Val av protokollförare 

             Susanne Lindberg valdes som protokollförare 

 

§3 Godkännande av dagordning 

  Föreslagen dagordningen godkändes 

 

§4 Val av person som jämte ordförande justera dagens protokoll  

  Till att justera dagens protokoll valdes Annelie Isaksson. 

 

§5 AU beslut 

 AU beslut tagit att CN går utbildning på PC katalogen. SGDK står för halva kostnaden. 

 AU-beslutet godkändes av styrelsen. 

 

§6 Föregående protokoll 

Protokoll nr 06/12 gick igenom och lades till handlingarna. 

 

§7 Fullmäktige 14/4-2019 

- Verksamhetsplan 2019 & 2020 

Gicks igenom och vi ligger bra till. 

  

§8 Rasklubbarna 

- CN redogjorde från telefonmötet med rasklubbarnas ordförande.  

Anteckningar från mötet skickas ut. 

- Genomgång av vad som händer och hur det fungerar i rasklubbarna. 

-    Beslutades att på rasklubbarnas utställningar sponsra med 5 stycken inteckningskort till 

   officiella och 3 st till inofficiella rasspecialer. 

- SKK medlemsorganisation funkar bra. CN är kontaktperson (KKO) gentemot SKK. 

- Swish ska ej vara till privatperson utan till klubben. 

- SvKK firar 25 år jubileum i år. 

- Beslut om att SMHK har ett möte med kassörerna ang. medlemshanteringen och hur man 

skaffar medlemmar. Ett förlag var att man har en tävling för att öka sitt medlemsantal. Sign 
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-  UTSKICK till rasklubbarna 

- Be om bilder till hemsidan  

- Brev om varför man ska vara med i en rasklubb. 

- Rasstandarden för raserna bör gås igenom och jämföras med den engelska.  

Då det kan förekomma felaktigheter i översättningen. 

- Årsmöteshandlingar och protokoll skall skickas till SMHK, påminna om att 

rasklubbarna inte från glömma att revisorer och sammankallande i valberedningen ska 

ha protokoll. Alla handlingar ska skickas i PDF format. 

- Förfrågan om klubbarna vill ha tryckta domarkompendium. 

- Informera om vad rapporteringskod A och B vid disqualified innebär,  

A= D pga mentalitet, B= D pga ohälsa 

- Uppmana rasklubbarna om att samarbete med hemlandet och de nordiska länderna.  

- Lista på RAS när det är dags för revidering. Bilaga 1 

 

§9 Domarkonferens 3 - 4 oktober 2020 

- Broholmer – Estrela – Spansk Mastiff 

- Kompendium för Broholmer & Mastin Espanol inskickat för granskning.  

Estrelas kompendium ska endast layouten göras om. 

Johan Andersson och Kurt Nilsson är granskare. 

-  Kompendierna kommer att mailas ut och lämnas i tryckt format på plats. 

 

§10 Styrelsen 

- Postlista 

- Nya arvoden för domare och ringssekreterare. SC sätter ihop ett brev hur det 

ska redovisas till bl.a skattemyndigheterna.  

- Nya utställnings- och championatregler är utskickade på remiss från SKK.  

En skrivelse skickas ut till rasklubbarna om det är något dom vill ändra, tex. 

för att få titeln S UCH skall man genomfört BHP.  

AI sätter ihop en text, där ska svar inkommit till SMHK senast 15 maj. 

 

- Ekonomi 

Ekonomin ser bra ut. 

- Milersättningar 

Milersättningen är oförändrad, 18:50/mil.  

- Nordiskt samarbete 

Bättre samarbeta bör ske med hemlandet och de nordiska länderna, både SMHK och 

rasklubbarna. AI sätter ihop ett brev med inbjudan till Lidköping utställningen.  

Även rasklubbarna kan vid intresse ta del av inbjudan. 

- Föreläsningar/utbildningar 2020/2021 

Det är 35 anmälda anmälda till medlems- och uppfödarkonferensen, (11 från SGDK) 

- SKK redovisning, remisser, svar m.m. 

Har bra koll på det och svarar i tid på det vi ska inkomma med svar på. 

 

§11 Kommittéer/arbetsgrupp 

- Avel, inget just nu 

-  RAS,  

 ML har skickat ut en lista hur R.A.S. se bilaga 1 

-  Möte med avelsansvariga i rasklubbarna preliminärt  

 under hösten 2020 sign. 
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- Utställning  

- 2020 

. Domare till utställningarna 2020 är klara, förutom till den inofficiella 26/12. 

-  2021 

Domarna är bokade, dock ej till Moheda. Inbjudningar till 2021 upprättas, även 

på engelska. 

Även inbjudningar för 2020 upprättas på engelska. 

-  2022 

Jobbar på en ev dubbelutställning med andra klubbar 17 - 18september i 

Tångahed.  

Ansöka om utställning i Södertälje, 26 maj. Norje Boke 7 augusti och Moheda 

26 december. 

-  Fotografering 

ML tillfrågas om hon kan ta hand om fotograferingen.  

Är inte ML på plats så sköter SL fotograferingen. 

-  Årets Hund – utdelning för 2019 

Priserna för Årets Hund/Veteran/Uppfödare delas ut i Lidköping. 

- Nya regler till Årets Hundlistan from 2020.  

För att placera sig på Årets Hundlista ska man genomfört ett BPH, gäller ej 

veteran. De ska även vara HD röntgade, officiell HD status.   

Detta kontrolleras till den slutliga listan. 

 Fr.o.m. 2023 ska även veteranerna ha gjort BHP. 

- Praktiskt arbetande boskapsvaktare 

Lugnt på fronten just nu. AI tittar på hur det ser ut under hösten. Tittar även på 

tredagarsutställningen i Märsta 2021 om det går att få medverka där.  

- Mentalitet 

Skrivelse till KHM/SKK om varför inte första generationen inte finns med  

i statistiken. 

- Sociala medier 

Jessica Brunell är ny webbmaster och har även hand om FB.  

CN har fortsättningsvis hand om Instagram. 

Ha olika teman på hemsidans startsida. 

 

§12 Övriga beslut 

Beslut om att köpa in nya västar från DEED.  

CN kollar om dom kan skicka olika storlekar så vi vet vilka storlekar vi ska beställa. 

 Beslut om att köpa in en del priser till utställningarna. 

 Beslut om att köpa in Beach Flaggor. CN kollar upp detta. 

 

§13 Övrigt 

Sponsring till utställningarna behövs. Text läggs ut på hemsidan om att det går bra att sponsra 

klubben. 

 

§14 Styrelsemöten 2020 

Telefonmöte 7 april, 22 juni, 6 augusti, 20 oktober, 7 december.  

Telefonmötena börjar 18.30. Arbetshelg 13 – 14 februari- 2021i Lenhovda sign. 
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§15 Mötets avslutande 

  Ordförande Carina Nilsson avslutande med att tackade för en givande arbetshelg. 

 

 

 

  

 Protokollförare  Mötesordförande                   Justerare 

 

 

 

 

 

 /Susanne Lindberg/  /Carina Nilsson/                   /Annelie Isaksson/                                    

 

   


