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                     Protokoll: 6 / 2021 

                     Datum: 2021-06-16 

                                    Plats: Digitalt via Zoom 

 

 

 

Närvarande: Carina Nilsson (CN)             Anm frånvaro:  Susanne Vähäniitty (SV) 

             Susanne Lindberg (SL)          

 Annika Schröder (AS)    

Harrieth Sandberg (HS)             

Marianne Lindblom (ML)        

 Anneli Åhlén (AÅ)                  

 Annelie Isaksson (AI) 

 Jessica Brunell (JB) 

 Helén Johansson (HJ) 

 Carita Marmstig (CM) 

 Magnus Backstig (MB) från § 78 

  

   

          

 

§ 72  Mötets öppnande 

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

 

§ 73  Val av protokollförare 

  Till protokollförare valdes AS. 

 

§ 74  Godkännande av dagordning 

  Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

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

  Till att justera dagens protokoll valdes Marianne Lindblom. 

 

§ 76  AU-beslut 

  Följande AU-beslut har tagits 

- att platsbyte har gjorts för utställningen 2021-08-21, ny plats blir Gränna 

- att underlag till nyhetsbrev köptes in för ca 100 sek / månad 

  AU-besluten godkändes av styrelsen 

 

§ 77  Föregående protokoll 

  Protokoll nr 5/21 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

 

§ 78  Styrelsen 

- Postlista 

  Hela styrelsen har fått allt tillsänt till sig. 

                  Svar från DN att anmälan är mottagen hat inkommit. 

- Ekonomi 

Frågor kom upp på ”rasklubbsavgift” samt ”försäljning av tjänst” och båda frågorna 

besvarades av kassör.  

Resultat och Balansrapport gick igenom, ekonomin är stabil. Sign: 
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- Föreläsningar / utbildningar 2021 & 2022 

2021-06-19 är det utbildning i Föreningsteknik med Jonas Öhrn från SKK. ca 20 st är 

anmälda till den 

2021-08-24 föreläsning med Annelie Isaksson  

Föreläsningen som hölls februari - 2020 var en uppskattad föreläsning. Förslag kom upp 

på att göra en fortsättning på den föreläsningen till våren 2022, Tolkning av 

rasstandarden. Detta är en föreläsning som bör vara fysisk då det är lättare att föra 

diskussioner så. 

- Medlemsmöte med rasklubbarnas medlemmar 2021-07-01 

  Exempel på diskussioner som kan föras upp på detta möte är: 

  Samarbete, medlemsraggning, ansvarsområden, webbinarium, utställningar. 

  Anmälan/kallelse läggs ut på facebook samt på hemsidan. 

  SL skickar länk till rasklubbarna 

 

§ 79  Domarkonferens 2022 

Möte mellan klubbarna som är ansvariga för konferensen var v. 23. 

Konferensen kommer att äga rum i Nyköping (Blomenhof Hotell) 19-20 februari 2022 

Estrela, Spansk Mastiff samt Broholmer är aktuella för SMHK. 

ML kommer att vara med under konferensen för att fotografera. 

MB är med för den ekonomiska biten. 

SL uppdaterar den gamla inbjudan som sedan ska skickas ut i augusti. 

De ansvariga för konferensen kommer att hålla nytt möte i oktober 2021. 

Rasklubbarna måste få till powerpointpresentationer inom snar framtid.  

 

§ 80  Kommittéer /arbetsgrupper 

- Avel  

Har haft 1 Zoommöte som hölls mestadels för presentation av de personer som ingår 

under avelskommittén. 

RAS ska färdigställas under 2021. Frågor kom upp på om det finns några mallar för detta 

och tyvärr så finns det inte.  

För arbetet med RAS så skickas det ut till de som anmäler sig att medverka och jobba med 

RAS. Det är inte ett dokument som bör ligga ”fritt” på hemsidan så länge det är under 

konstruktion. En fördel är även att dela upp mötena på flera tillfällen då det är ett massivt 

dokument att jobba med.  

 

RAS för St Bernhard har kommit in.  

 

Skrivelsen från KGBV gällande DdB togs upp på detta möte och styrelsen kom fram  

till följande: 

1. När man gör en skrivelse så ska det finnas med statistik, i detta fall på HD röntgen.  

2. Man måste i en skrivelse presentera fakta så det finns ett tydligt underlag, detta saknas. 

3. Presentera ”snäv avelsbas” – lägg fram fakta och statistik 

4. I texten används orden ”begäran”, ”lågställd”, andra ordval bör användas.  

Man kanske inte bör gå in med en begäran utan en önskan.  

En förklaring till vad man menar med ”lågställd” är också bra. 

5. Personer (Kennlar) som skriver under en skrivelse ska vara medlemmar i rasklubben. 

6. Meningen ”RasAvelsStrategi…” bör tas bort, alternativt omformuleras. RAS står   

  för Rasspecifika AvelsStrategier 

 

Styrelsen är enig och har tagit beslut att skrivelsen kommer att skickas tillbaka till KGBV 

med hänvisning till ovan punkter. 

Anneli Åhlén deltog inte i beslutet. Sign: 
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                  Sociala medier 

Fråga kom upp på om vi skulle jobba vidare med den hemsidan som finns eller om nytt 

skulle göras? Webbansvarig får besluta detta och göra det som känns bäst. 

Facebook flyter på 

Denna vecka har SMHK Instagram då det är 1 år sedan stafetten startade.  

 

                 Utställning 

  I dagsläget ställer vi inte in någon utställning utan vi får invänta nya restriktioner. 

  Vi får vara beredda på att ställa in utställningar framöver 

 

  Webbansvarig lägger in en länk på SMHKs hemsida för rasklubbarnas utställningar. 

 

Utställningar för 2023 är godkända och lista har skickats till styrelsen och även till de 

rasklubbar som har ansökt om utställning 2023. 

 

SMHK kommer att följa ALLA de restriktioner som finns! 

  

                  Mentalitet  

  Ingen rapport. 

 

                 Praktiskt arbetande boskapsvaktare 

  Inget att rapportera. 

 

§ 81  Rasklubbarna 

                  Inget nytt i rasklubbarna  

                  Mentorer – se till att kontakta ”era” rasklubbar 

                  Samtliga rasklubbar bör ha haft sina årsmöten.  

CN och SL tittar igenom checklistan som går ut till rasklubbarna för att se att den är  

 ”up to date” 

 

§ 82  Övriga beslut 

Inga övriga beslut togs.      

 

§ 83  Övrigt 

Nyhetsbrevet – alla måste hjälpas åt med information till detta.  

  ML, JB samt CM är ansvariga för nyhetsbrevet   
  

§ 84  Nästa möte  

  Nästa möte blir 2021-08-30 18.30 via Zoom 

 

§ 85  Mötets avslutande 

  Ordförande Carina Nilsson tackade för visat intresse och mötet avslutades 20.55 

 

 

/ Annika Schröder /       / Carina Nilsson /           

  Protokollförare            Mötesordförande            

 

 

 

 

/ Marianne Lindblom /  

         Justerare   


