
Anm frånvaro: Carina Nilsson(CN)  
Susanne Lindberg (SL) 
Annelie Isaksson (AI) 
Jessica Brunell (JB)  
Helén Johansson (HJ) 
Susanne Vähäniitty (SV) 
Lena Ahlqvist (LA)  
Anneli Åhlén (AÅ) 
Marianne Lindblom (ML)  
Carita Marmstig (CM) 
 

Magnus Backstig (MB)   
Annika Schröder (AS) 
Harrieth Sandberg (HS) 

Mötets öppnande 

Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 19.05 

Val av protokollförare 

Till protokollförare valdes SV. 

Godkännande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

Val av person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll 

Till att justera dagens protokoll valdes Marianne Lindblom. 

AU-beslut 
Inga AU-beslut 

Föregående protokoll 

Protokoll nr 8/21 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

Styrelsen 

- Postlista 

Hela styrelsen har fått allt tillsänt till sig, inget att ta upp. 
 
- Ekonomi 

Föreningen har en god ekonomi. 
 
- Digitala kurser SKK 

AI har deltagit på utbildningen Engelska för ringsekreterare 
 
- KF (Kennelfullmäktige) 

Kennelfullmäktige gick igenom. Vote it fungerade bra.  
Workshop på fredagen: Mentalitet var intressant med ny forskning. De övriga 
workshoparna var inget nytt. 
 
 -Västar 
CN tar ett nytt tag med västar till styrelsen. 
  
-Typstadgar 
De nya typstadgarna ifrån SKK gicks igenom. 
Styrelsen beslutade att godkänna dem med ett enhälligt ja Sign: 
 

Sida 1 av 2 

Protokoll: 9 / 2021 
Datum: 2021-11-16 
Plats: Digitalt via Zoom 

Närvarande:  

§ 113  

§ 114 
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§120          Domarkonferens 2022 

Styrelsen fick uppdaterad information om denna. 

§121          Kommittéer /arbetsgrupper 

- Avel 

Kommittén jobbar på med RAS för DDB. 

Sankt Bernhards RAS ska skickas in. Planeringen för Kangal Çoban Köpeği är påbörjad.  

Godkännanden för RAS har blivit fördröjda 

- Utställning 

Moheda – både den officiella och den inofficiella kommer att bli av. 

Vi   jobbar på med denna utställning. Glas är inköpt. Ingen gravyr för raserna kommer att 
bli utan det kommer endast att stå SMHK på glasen. 

2022 – vi har koll på läget. De utställningar som blir under detta år är; 

Södertälje (sam arr. SGDK), Sölvesborg, Ljungskile (sam arr. VAKK), Åstorp (sam  arr. 
SGDK), Timrå (sam arr. SGDK och SSUK), Moheda (sam arr. SGDK), 

2023 – SMHKs utställningar under detta år är;  
Lidköping, Södertälje, Falsterbo, Timrå och Moheda 

2024 – detta år har SMHK 25-års jubileum. Utställning i Gränna är ett bra alternativ för 
detta jubileum. 

- Mentalitet 
Jobbar på. Planerar ett föredrag med en mentalpoolist i april 2022 
-Sociala medier 
Tuggar på 

-Praktiskt arbetande boskapsvaktqrre 
Har inte hänt så mycket. De jobbar på. 
 

§122         -Rasklubbarna 
                 Möte med rasklubbarna 23/11.                

§ 123        - Övriga beslut 
                 Inga övriga beslut 
 
 
§ 124        -Övrigt 
                Inget övrigt 

§ 125        -Nästa styrelsemöte 
                I Lenhovda arbetshelg 25-27/2-2022 
 
§ 126       Mötet avslutades 21.00 
 
 
 

/Susanne Vähäniitty/  / Carina Nilsson /            /Marianne Lindblom/ 

protokollförare  mötesordförande  justerare 

 


