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         Protokoll: 5/21 

         Datum: 2021-05-13 

             Plats: Digitalt via Zoom 

 

 

 

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

Susanne Lindberg (SL)                                           Susanne Vähäniitty  

Jessica Brunell (JB)                  Annelie Åhlén   

Helén Johansson (HJ) Carita Marmstig  

Marianne Lindblom (ML)   Harrieth Sandberg  

Annelie Isaksson (AI)  Magnus Backstig 

   

  

  

§56 Mötets öppnande 

 Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 13.10. 

 

§57 Val av protokollförare 

             Susanne Lindberg valdes som protokollförare. 

 

§58 Godkännande av dagordning 

  Föreslagen dagordningen godkändes. 

 

§59 Val av person som jämte ordförande justera dagens protokoll  

  Till att justera dagens protokoll valdes Marianne Lindblom. 

 

§60 AU beslut 

 Följande AU beslut tagits  

- att CN och ML deltar på SKK:s avelskonferens via Zoom. 

 AU-beslutet godkändes av styrelsen. 

 

§61 Föregående protokoll 

Protokoll nr 2/21, 3/21 och 4/21 gick igenom och lades till handlingarna. 

 

§62 Styrelsen 

- Postlista 

Anmälan till SKK/DN är inskickad. 

- Ekonomi 

Ekonomin är stadig. Beslut om att milersättning utgår för resa till styrelsemöten och 

konferenser som SKK har, samt övrigt där man kör för SMHK med 18.50/mil.  

Samåkning gäller in möjligaste mån.  

SMHK står för eventuella övernattningar vid konferenser. 

Beslutades att CN under 2021 köper in matrisskrivare, laserskrivare och dator. 

- Föreläsningar/utbildningar 2021 & 2022 
Till föreläsningen den 6 juni har det kommit in några anmälningar, men inte många.  
Hela styrelsen förväntas att närvara. 
 

 21 juni klockan 18.30 kommer Jessica Brunell hålla föreläsning om stretching på hund.
 JB upprättar annons. 
 

24 augusti klockan 18.30 håller Annelie Isaksson föreläsning, återkommer om ämne.  
AI upprättar annons. Dessa två föreläsningar är på ca 2 timmar. sign. 
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CN hörs sig för med Bengt-Åke Bogren om han har möjlighet att hålla föreläsning om 
anatomi och bedömning någon gång i höst. 
  
Alla bör fundera på vilka andra föreläsningar vi kan ha, bör ha minst en föreläsning i 
månaden. 
 

- Medlemsmöte med rasklubbarnas medlemmar 
Beslut om att hålla ett medlemsmöte för SMHKs medlemmar den 1 juli.  

JB upprättar en annons.  

 

- Avtackning 

Beslut om att Sven-Erik Henriksson avtackas med en blomstercheck á 200 kronor. 

 

- Zoom 

Beslut om att SMHK tillhandahåller Zoom för rasklubbarna vid större arrangemang såsom 

årsmöte, uppfödarmöte och föreläsningar.  

 

- Hemsidan 

Hela styrelsen skickar in en foto samt en kort presentation om sig själv som ska ut på 

hemsidan. 

Detta skickas till webb@smhk.nu. 

  

§63 Fullmäktige 2021-04-04 

Alla rasklubbar utom Svenska Mastiffklubben var närvarande. 

Mötet förflöt bra utan några problem. 

 

§64 Kennelfullmäktige 25-26 september 

Beslut om att SL anmäler sig som delegat. Man kan om man vill anmäla sig som åhörare 

också men då utan rösträtt. 

 

§65 Domarkonferens 2022 

 Arbetet fortsätter för att den ska bli av 2022.  

 

§66 Kommittéer/arbetsgrupper/sammansättningar  

Avelskommitté 

-  Marianne Lindblom sammankallande. Jan Herngren, Linda Sjötun och Lena Ahlqvist 

ingår. 

-   R.A.S. 

Står stilla just nu på grund av byta av dator och problem att få över data från den gamla. 

Väntar på besked om de R.A.S. som är inskickade till SKK. 

 Sociala medier 

- Jessica Brunell sammankallande och Marianne Lindblom är hennes backup. 

Då nuvarande hemsida inte är till belåtenhet, svårt att hitta och mycket skrollande, så 

tittar JB och ML på hur man kan förenkla den. Jonna Isaksson förfrågas om hon kan 

komma med förlag på att bygga en ny hemsida, så som den gamla var uppbyggd, och 

vad hon vill ha betalt. 

Facebook och Instagram rullar på. 

  Utställningskommittén 

- Carina Nilsson administratör och Harrieth Sandberg att boka domare.  

Övrigt gällande utställningar tas i styrelsen. 

Domare för 2022 är klar och 2023 är ännu inte inskickat då alla rasklubbar ännu inte 

skickat in önskemål, 15 maj är sista dagen. 

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

- Susanne Vähäniitty sammankallande. Inga andra förslag på vilka som ska ingå har 

inkommit då SV inte är men på mötet. 

Praktiskt arbetande Boskapsvaktare 

- Annelie Isaksson, sammankallande. Emma Lundberg och Jessica Brunell ingår också. 

Hushållningssällskapets evenemang 2021 är inställt. 2022 skall det vara i Adelöv. 

 

§67 Rasklubbarna 

- Årsmöten  

SOK, PYS och Broholmer kommer att hålla årsmöte i år.  

KGBV, Kuvasz har haft årsmöte.  

PM, Estrela och Mastiff håller inte årsmöte i år. 

- Mentorer 

PYS, ML 

KGBV, SV 

Estrela, AI 

Broholmer, SL 

SOK, HJ 

Mastiff, LA 

PM, CM 

Kuvasz, AÅ 

Maremma, JB 

 

§68 Övriga beslut 

 Inga övriga beslut. 

 

§69 Övrigt 

Inga övriga frågor. 

 

§70 Styrelsemöten 2020 
Kommande styrelsemöten 2021 är 16/6, 30/8, 30/9 och 16/11 klockan 18.30. 

 

§71 Mötets avslutande 

  Ordförande Carina Nilsson tackade för visat intresse och avslutande mötet 15.20 

 

 

 

  

 Protokollförare  Mötesordförande                   Justerare 

 

 

 

 

 

 /Susanne Lindberg/  /Carina Nilsson/                   /Marianne Lindblom/                                    

 

   


