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        Protokoll: 5 / 2020 

        Datum: 2020-09-15 

                       Plats: Telefonmöte 

 

 

 

Närvarande: Carina Nilsson (CN)                         Ej närv: Sven-Erik Henriksson (S-EH) 

             Susanne Lindberg (SL)                       

 Susanne Vähäniitty (SV)   

Helén Johansson (HJ)      

Annika Schröder (AS)         

 Harrieth Sandberg (HS) 

 Marianne Lindblom (ML) 

 Anneli Åhlén (AÅ)                  

 Annelie Isaksson (AI) fr § 63 

 

 

§ 58  Mötets öppnande 

  Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 19.00. 

 

§ 59  Val av protokollförare 

  Till protokollförare valdes AS. 

 

§ 60  Godkännande av dagordning 

  Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§ 61  Adjungerade 

  Ingen adjungerad till dagens möte. 

 

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

  Till att justera dagens protokoll valdes Susanne Lindberg samt Marianne Lindblom. 

 

§ 63  Föregående protokoll  

Efter genomgång av föregående protokoll, PR 4/2020 beslutade att lägga protokollet 

till handlingarna. 

 

§ 64  Styrelsen 

- Postlista 

Det har kommit in väldigt lite mail sedan vårt senaste styrelsemöte (2020-06-14).       

SV har vidarebefordrat det som kommit in. 

- Ekonomi 

Balans och resultatrapport skickad till styrelsen innan mötets start. 

Vi har gått lite back men det var ganska väntat. I övrigt är ekonomin stabil. 

 

- Dogue de Bordeaux 

 Hemsidan är uppsagd och fakturan för den är betald. 

 

SDBK har nu varit vilande i mer än 3 år, och det beslutades på SDBK årsmöte 2017 

att klubben skulle vila 3 år, så nu har den tiden gått.  

 

SMHK styrelse beslutade enhälligt att SDBK läggs ned. Sign. 
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Ekonomi – saldot om finns på SDBKs PG tillfaller KGBV där rasen nu ingår.  

Dessa pengar ”öronmärks” till/för rasen Dogue de Bordeaux. 

780 sek kommer att dras från SDdB konto och föras över till KGBV (kostnad för 

hemsida som redan är betald av KGBV). 

Detta beslut är taget i konsultation med SKK/FK sekreterare. 

 

Firmatecknare  

-  Tecknande av klubben  

Till att teckna Svenska Dogue de Bordeauxklubben med organisationsnummer 

802429-5902, var för sig, valdes ordförande Carina Nilsson och sekreterare 

Susanne Vähäniitty. Klubben avslutar sitt organisationsnummer hos bolagsverket.  

 

-  Tecknande/tillgång av konto  

Till att teckna klubben plusgirokonto 133 24 18-1 valdes Carina Nilsson och 

Susanne Vähäniitty var för sig.   

 

Ovanstående Plus Giro konto skall avslutas och pengarna överföras till KGBV 

Plus Girokonto, 92 22 45-6 
 

 

   

§ 65  a) Kommittéer 

- Avel 

Mastiff jobbar på med RAS.  

Det har varit svårigheter att få ut statistik från försäkringsbolagen enligt SV.  

 

Några raser som finns under KGBV kommer att ha ett förenklat RAS. ML kollar 

detta och gör en plan. 

 

- Utställning 

Moheda 2020. Styrelsen har tagit ett enhälligt beslut att ställa in denna utställning 

pga. rådande omständigheter. 

2021 – gällande utställningar detta år så jobbar vi på som vanligt och avvaktar vidare 

information från SKK.  

Samtliga domare för 2021 är klara. 

Beslut om anmälningsavgifterna blir oförändringar 2021. 

Annonser kommer att göras på både svenska och engelska så vi kan skicka till 

klubbar i våra grannländer. 

2022 – samtliga utställningar är godkända. HS kollar med domarna som skulle varit 

2020 om de kan döma utställningarna 2022 istället. 

 

Årets hund 2019 – inga bilder har kommit in ännu. SL påminner 

 

- Praktiskt arbetande boskapsvaktare 

Samtliga aktiviteter under 2020 är inställda pga. rådande omständigheter 

 

- Mentalitet 

Händer inte mycket i denna kommitté för närvarande 

 

- Sociala medier 

  Bild tävlingarna är populära, AS tar ansvar för bild tävling ”Halloween” Sign: 
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Instagram fungerar bra och är populärt.  

Om det finns några intressanta människor i er närhet som kan tänkas ta en vecka så 

kontakta CN. 

 

  b) Rasklubbar 

Mastiff – jobbar på med utställning 2021, försöker få ihop BPH i samband med denna 

utställning. 

De kommer även att ha en ”gemensam” promenad. Man gå alltså inte tillsammans 

utan man gå en promenad på ett visst datum som blir av 3 oktober.  

Broholmer – kommer att ha en BPH helg den 26–27 september. 12 st hundar är 

anmälda. 

Domarkompendium är översatt till engelska och ordförande i Broholmerföreningen 

kontaktar CN när det är okej för att gå i tryck. Svenska och engelska trycks samtidigt. 

Estrela – har översatt domarkompendiet till engelska 

Mastin Espanol – har inte gjort ändringarna som ska till innan det går i tryck 

KGBV – händer inte så mycket just nu 

 

Dogo Argentino 

SMHK har tagit över rasansvaret för Dogo Argentino från 15 juli.  

Denna ras ligger under KGBV. 

SMHK har skickat välkomstbrev till ägare av Dogo Argentino. 

 

Nyhetsbrev från SMHK har gått ut till samtliga rasklubbars medlemmar, samt till 

rasklubbarna för publikation på deras hemsidor. Nyhetsbrevet finns också på SMHK 

hemsida. 

 

§ 66  Övriga beslut 

  Inga övriga beslut fanns att fatta. 

 

§ 67  Övrigt 

Inget övrigt fanns att diskutera. 

 

§ 68  Nästa möte  

  Datum ej fastställt. Kallelse skickas av CN 

 

§ 69  Mötets avslutande 

  Ordförande Carina Nilsson tackade för visat intresse och mötet avslutades 21.10 

 

 

 

 

 

 

/ Annika Schröder /        / Carina Nilsson /           

Protokollförare           Mötesordförande            

 

 

 

 

/ Susanne Lindberg /   / Marianne Lindblom /  

      Justerare              Justerare 


