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Protokoll: 2 / 2021
Datum: 2021-03-15
Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande:

Carina Nilsson (CN)
Susanne Vähäniitty (SV)
Helén Johansson (HJ)
Harrieth Sandberg (HS)
Marianne Lindblom (ML)
Annelie Isaksson (AI)
Susanne Lindberg (SL)

Ej närv: Sven-Erik Henriksson (S-E)
Anneli Åhlén (AÅ)
Magnus Backstig (MB)
Annika Schröder (AS)

§ 18

Mötets öppnande
Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.30

§ 19

Val av protokollförare
Till protokollförare valdes Marianne Lindblom.

§ 20

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 21

Val av person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll
Till att justera dagens protokoll valdes Susanne Lindberg.

§ 22

Ekonomi
Ekonomin är fortsatt stabil.

§ 23

AU-beslut
Beslutades att ML och CN anmäls till SKK avelskonferensen.

§ 24

Föregående protokoll
Efter genomgång av föregående protokoll, PR 6/2020 beslutade styrelsen att lägga
protokollet till handlingarna.

§ 25

Styrelsen
- Postlista
Gicks igenom
- Alla rasklubbar har betalt medlemsavgiften
- Föreläsning digitalt diskuterades.
BPH/Mentalitet slutet av maj början juni, SV kollar med Helena Frögeli om
mentalpoolisten kan hålla i denna föreläsning.
Föreläsning i föreningsteknik, CN kollar om Jonas Öhrn kan hålla i detta.
- Specialklubbsmötet
CN drog lite om vad som sades på mötet. Ett bra möte med 24 specialklubbar
närvarande. sign.:
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§ 26

Fullmäktige
Alla får kolla igenom och fylla i fullmäktigehandlingarna så det blir så
bra som möjligt.
Inga motioner har inkommit. Revisorssuppleant har gått in och gjort
revision då en ena revisorn avgått.

§ 27

Rasklubbar
Diverse mail har inkommit. Rasklubbarnas styrelsemall måste skickas in till SMHK
så rapporterar CN in allt till SKK. ALLA rasklubbar ska skicka in mallen även om
inga ändringar skett!
Maremma – inget årsmöte i år.
SOK – ska ha årsmöte.
Estrela – inget årsmöte, har skickat in lite protokoll till SMHK.
KGBV – har haft sitt årsmöte via zoom, som fungerade väldigt bra. Helt ny styrelse.
PM. inget årsmöte i år.
PYS – årsmöte 12/5 via zoom.
Kuvasz – årsmöte 27 mars.
Mastiff – inget årsmöte
Broholmer – årsmöte eventuellt ute i maj

§ 28

Kommittéer
- Avel
RAS för Mastin, PM och Slovensky Cuvac skickades in till SKK/AK i december
ML efterlyser vad som hänt.
Möte med avelsansvariga i början av maj.
- Utställning
CN skickar en förfrågan till SKK (utställningskommittén) om vi får flytta
SMHKs utställningar:
Lidköping 1 maj flyttats till Ljungskile 2021-08-22
Södertälje 13 maj flyttats till Södertälje 2021-08-28
KGBV flyttat från Borås i juli till Malmö i september
2022 – se föregående protokoll
2023 – förslag utskickat till styrelsen
Rasklubbarna ska skicka in sin ansökan om utställning för 2023 senast 15 maj 2021.

- Praktiskt arbetande boskapsvaktare
Hushållnings Sällskapet har möte i Tranås i augusti, AI anmält dit.
Materialet måste bytas ut då det står SBHK på det. Inter Silvi lämnar förslag på
kostnad.
Beslutas att köpa in material som kan användas på mässor etc. AI ansvarar för detta.
- Mentalitet
Händer inte så mycket
BPH i Alvesta 2021-09-04
Ny serie på Netflix ”Hundtränare” sign:
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- Sociala medier
Tävling FB vinterbilder
Insta funkar bra
Hemsidan inget nytt

§ 29

Övriga beslut
Inga övriga beslut.

§ 30

Övrigt
ML berättade om planerna med webbinar med information och marknadsföring av
våra raser. Estrela börjar och PYS är intresserade att vara näst itur.

§ 31

Nästa möte
Nästa möte blir 2021-04-19 kl. 18.30 via Zoom

§ 32

Mötets avslutande
Ordförande Carina Nilsson tackade för visat intresse och mötet avslutades kl. 21.15
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