
Sida 1 av 3 

 

                    

                                  Protokoll: 6/20 

                                  Datum: 2020-10-28  

                                                       Plats: Möte Via Microsoft Teams 

 

 

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

Susanne Lindberg (SL)                                           Annelie Isaksson 

Susanne Vähäniitty (SV)                  Annelie Åhlén   

Helén Johansson (HJ)                       Sven-Erik Henriksson  

 Harrieth Sandberg (HS)   

 Marianne Lindblom (ML) 

 

 

§70 Mötets öppnande 

 Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 19.05. 

 

§71 Val av protokollförare 

             Susanne Lindberg valdes som protokollförare. 

 

§72 Godkännande av dagordning 

  Föreslagen dagordningen godkändes. 

 

§73 Adjungerad 

 Ingen adjungerad till dagen möte. 

 

§74 Val av person som jämte ordförande justera dagens protokoll  

  Till att justera dagens protokoll valdes Harrieth Sandberg. 

 

§75 AU beslut 

 Följande AU beslut tagits  

- att anordna en exteriörbedömning i trakten av Jönköping. 

- att inköpa en chipavläsare. 

- att beställa nya etiketter till knapparna på rosetterna p.g.a. namnbytet. 

 AU-besluten godkändes av styrelsen. 

 

§76 Föregående protokoll 

Protokoll nr 5/20 gick igenom och lades till handlingarna. 

 

§77 Styrelsen 

- Postlista 

Postlistan gicks igenom och 3 rasklubbar har sagt nej till förslaget om genomfört 

BPH innan titeln SE UCH kan fås. 

- Ekonomi 

Inget speciellt har hänt men ekonomin sen det senaste styrelsemötet.  

- Fullmäktige 

 Vi jobbar för att fullmäktige den 30 april 2021 blir av. 

- Valberedningen 

SL kontaktar sammankallande i valberedningen ang. kommande fullmäktige. sign. 
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- Föreslag till SKK förtjänsttecken  

SV och AI föreslås till SKK:s förtjänsttecken. De skickar en meritlista till SL som 

skriver ihop den och skickar in till SKK. 

- Exteriörbedömning 13/11 

 Per dagens datum är 14 hundar anmälda.  

   De som kan tänka sig komma meddelar CN. 

- Aktiviteter 

Olika aktiviteter framöver diskuterades 

- Fototävling med tema ”Jul”. 

- Stegtävling, aktivitet med hund. 

- Digitala föreläsningar. 

  

§78 Kommittéer  

Avel  

-  Digital konferens med de avelsansvariga i rasklubbarna kommer att anordnas 

framöver. ML kollar datum. 

-   R.A.S. 

ALLA rasklubbar måste se över sina R.A.S. och göra klart dessa. 

Den allmänna texten angående SRD ska finnas med i samtliga rasers R.A.S. 

 

 Utställningar 

- Det är bara att se tiden an om det blir några utställningar under 2021.  

- Domare till utställning i Sundsvall 2022 är klar. HS jobbar vidare med domare 

för 2022. 

 

 Mentalitet 

- ML försöker få tider till BPH banan i Alvesta under 2021. 

 

 Sociala medier 

-  Instagram rullar på vecka för vecka, vi måste hjälpas åt att få flera som vill 

 ansvara för kontot en vecka. 

 

§79 Rasklubbarna 

- Ett digitalt möte med ordförande i respektive rasklubb kommer att hållas 2021. 

- Riktlinjer angående årsmöten i klubbarna har kommit från SKK.  

Dessa mailas ut till rasklubbarna.  

- Enligt protokoll från Standardkommittén i SKK så har en del av våra raser 

uppdaterad rasstandard. Detta kom som en nyhet då SMHK inte blivit 

informerade. 

- Mastiffklubben och SMHK måste samarbeta mer gällande utställningen i Malmö 

2021.  

 

§80 Övriga beslut 

 Inga övriga beslut. 

 

§81 Övrigt 

Inga övriga frågor. sign. 
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§82 Styrelsemöten 2020 

Ordförande kallar till nästa styrelsemöte. 

 

§83 Mötets avslutande 

  Ordförande Carina Nilsson tackade för visat intresse och avslutande mötet 20.30 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 /Susanne Lindberg/  /Carina Nilsson/            /Harrieth Sandberg/  

           Protokollförare  Mötesordförande                   Justerare 

                             

 

   


