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        Protokoll: 2 / 2020 

        Datum: 2020-04-07  

                       Plats: Telefonmöte 

 

 

 

Närvarande: Carina Nilsson (CN)                       Anm. frånvaro:  Annelie Isaksson (AI) 

             Susanne Lindberg (SL)         

 Silvana Carlén (SC)                       Ej anm. frånvaro: Sven-Erik Henriksson (S-EH) 

 Susanne Vähäniitty (SV                                                 Anneli Åhlén (AÅ)                  

Helén Johansson (HJ)  

Annika Schröder (AS)         

 Harrieth Sandberg (HS) 

 Marianne Lindblom (ML) 

   

   

 

§ 16  Mötets öppnande 

  Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.35. 

 

§ 17  Val av protokollförare 

  Till protokollförare valdes Annika Schröder. 

 

§ 18  Godkännande av dagordning 

  Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§ 19  Adjungerade 

  Ingen adjungerad till dagens möte. 

 

§ 20  Val av person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll 

  Till att justera dagens protokoll valdes Susanne Vähäniitty. 

 

§ 21  AU-beslut 

Inga AU beslut har tagits. 

 

§ 22  Föregående protokoll  

§ 8 Utskick till rasklubbarna, CN dubbelkollar med AI så det brevet blir klart. 

 

Efter genomgång av föregående protokoll, PR 1/2020 beslutades att lägga  

protokollet till handlingarna. 

 

§ 23  Rasklubbarna 

  De rasklubbar som ännu inte haft årsmöten är; Broholmer, PYS, SOK och KGBV 

  Deadline från SKK är 2020-08-31. 

29 april ska SKK ta nya beslut om vad som händer i framtiden. 

 

Styrelsen diskuterade hur vi alla kan hjälpas åt pga av den rådande situationen,  

många klubbar kan ev. få ekonomiska svårigheter.  

Styrelsen beslutade att SMHK eventuellt kan gå in och stötta rasklubbar. Sign 
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För att få en full bild av hur det ser ut i rasklubbarna, beslutades att 

samtliga rasklubbar tillskrivs om att skicka in balans- och resultatrapport för 2019  

samt kopia på kontoutdrag på bankkonto och/eller plusgiro per den 2019-12-31.  

Samt budgeten för 2020.  

Detta gäller även de rasklubbar som har haft sitt årsmöte och skickat in handlingarna.  

Detta för att förenkla det hela. 

  

Mastiff, SvKK, PM, MAS och SCSE har haft årsmöte.  

 

Mastiff ska genomföra en aktivitet där man ej är samlade utan man uppmanas att gå en tur  

på ett bestämt datum/klockslag. 

Mastiffklubben har problem med att registrera utländska medlemmar hos SKK.  

CN kontaktar SKK. 

 

Kuvasz – specialen är inställd. Nyhetsblad skickat till samtliga medlemmar.  

Fototävling inför påsk kommer att genomföras.  

Föreningen har en enkät på sin hemsida där medlemmar uppmanas att gå in och  

besvara ”hur gammal blev din kuvasz” 

 

Rasklubbarna uppmanas att göra någonting för att medlemmarna ska se att  

föreningen är aktiv trots denna kris vi befinner oss i. 

 

SMHK uppmanar rasklubbarna att få in korrekta mailadresser till sina medlemmar. 

 

§ 24  Domarkonferens 2020 

Vi vet ju fortfarande inte om denna konferens blir av men vi jobbar som att den  

kommer att genomföras. 

- AS kontaktar Jörgen Hindse och frågar om han tar ut rastypiska hundar. 

- SKK standardkommitté godkänner den korrekta översättningen som nu är gjorda  

- Mastín Español. 

- Estrela ska ändra layouten. 

 

  Känns som vi ligger i fas.  

ca 45 st domare är i dagsläget intresserade att närvara på konferensen.  

Sista svarsdatum är 15 april. 

 

§ 25  Styrelsen 

Postlista 

- SV vidarebefordrar inte allt från SKK utan endast de viktiga mailen som innehåller  

    t ex nya datum som SKK går ut med. 

 

- SRD sammanställningen bör vara SKK/KSS tillhanda senast 20200419. 

 

- Förfrågan från Dogo Argentino har inkommit om att få tillhöra SMHK.  

Styrelsen accepterar att rasen kan gå in i SMHK om SKK/FK godkänner det,  

klubben idag är en avtalsklubb. Beslutar SKK/FK att den ska ingå i SMHK  

så kommer dom i så fall till en början att tillhöra KGBV för att sen kunna  

bli en egen rasklubb. Detta för att det ska bli lättare vid bildande med bl.a. stadgar. 
 

- Standard översättningen på Mastín Español är bra, så svar till SKK skickas in. Sign. 
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Ekonomi 

Ekonomi stabil, är ju ingen som händer just nu.  

Alla rasklubbaran har betalat in sin medlemsavgift. 

 

Arbetet med Layout på kompendierna är ännu inte betald. 

Vi måste betala resan för domaren till Lidköping.  

 

§ 26  Kommittéer / arbetsgrupper 

   - Avel 

SMHK har inte hört någonting från Mastino Napoletano gällande RAS ännu. 

Det är en hel del klubbar som behöver revidera sitt RAS.   

 

Kuvasz hemsida har en enkät gällande hur gamla hundar har blivit och denna  

får gärna kopieras av andra klubbar. 

 

Arbete med RAS är ingång på vissa raser och hos en del klubbar. 

 

En uppföljning av avelkonferensen är intressant, ”Tolkning av rasstandard”  

är ett önskat och aktuellt ämne. 

Preliminärt datum bokat 2020-11-14. Byta till 2020-11-21. 

2 st. är tillfrågade om de vill föreläsa. 

SGDK är intresserade av samarrangemang. 

 

- Utställning 

Lidköping och Södertälje är inställt p.g.a. Covid-19, domare m.m. är meddelade. 

 

2021 – domare är klara till samtliga utställningar 

 

2022 – kommer att bli lite ändringar. Södertälje, Norje Boke och Moheda är klara. 

            CN tittar på övriga utställningar och mailar förslag till styrelsen. 

 

Gällande årets hund 2019 så får vi se när utdelning blir av. 

 

- Praktiskt arbetande boskapsvaktare 

Inget att rapportera. 

 

- Mentalitet 

Inget att rapportera. 

 

- Sociala medier 

Inget att rapportera.  

 

 

§ 27  Övriga beslut 

Inga övriga beslut. 

 

§ 28  Övrigt 

Inga övriga frågor. Sign. 

 

 

 

 

 



Sida 4 av 4 

 

 

 

§ 29  Nästa styrelsemöte 

  Nästa styrelsemöte blir 2020-06-22. 

Telefonmöte kommer att kallas till när samtliga rasklubbar inkommit med balans- och 

resultatrapport för 2019 samt kopia på kontoutdrag på bankkonto och/eller plusgiro  

per den 2019-12-31 samt budgeten för 2020 och en sammanställning är gjord. 

 

§ 30  Mötets avslut 

  Ordförande Carina Nilsson avslutade mötet 20.25 

 

 

 

 

 

/ Annika Schröder /                        / Carina Nilsson /          / Susanne Vähäniitty /                   

Protokollförare                        Mötesordförande             Justerare 


