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Protokoll: 1/2022
Datum: 2022-02-09
Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande:

Carina Nilsson (CN)
Susanne Lindberg (SL)
Helén Johansson (HJ)
Susanne Vähäniitty (SV)
Harrieth Sandberg (HS
Marianne Lindblom (ML)
Carita Marmstig (CM)

Anm frånvaro:

Magnus Backstig (MB)
Annika Schröder (AS)
Annelie Isaksson (AI)
Jessica Brunell (JB)
Lena Ahlqvist (LA)
Anneli Åhlén (AÅ)

§1

Mötets öppnande
Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.32

§2

Val av protokollförare
Till protokollförare valdes Susanne Lindberg.

§3

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§4

Val av person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll
Till att justera dagens protokoll valdes Marianne Lindblom.

§5

Ekonomi
Ekonomin ser god ut.
Medlemsavgifter till raslubbarna är utskickade.
Milersättningen för SKK funktionärer höjs från 18,50/mil
fr.o.m. den 1 mars till 31:00/mil.
Styrelsen får själva välja hur hög ersättning de vill ha, max 31:00/mil.
Milersättning till styrelsen utbetalas till styrelsemöten, vid representation av SMHK
samt till funktionär vid arrangemang av bl.a utställningar.

§6

AU beslut
AU beslut taget att köpa in 30 stycken hundfällar från Eurogroom.
Styrelsen godkände detta beslut.

§7

Föregående protokoll
Protokoll nr 9/21 och 10/21 gicks igenom och lades till handlingarna. sign.
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§8

Styrelsen
- Postlista
Listan gicks igenom och lades till handlingarna.
- Föreläsningar/Utbildningar 2022
SV kontaktar SKK för att få en uppdaterad lista på mentalpoolister.
- Förslag på föreläsningar samt utbildningar har inkommit med våra raser som fokus.
Att utbilda ägare samt intressenter av raser ingående i SMHK är något som vi bör
fokusera på. ML och AI börjar diskutera fram ett förslag till föreläsningar och
utbildningar av våra raser.
- Förslag inkom på föreläsningar och olika utbildningar.
Ett förslag var att ML och AI diskuterar fram ett förslag för utbildningar av våra
raser.
Ett annat förslag var att man skulle kontakta en person som nu gått kursen om
”Berikningar för hunden” för att hålla föreläsning. CN ombesörjer detta.
- Arbetshelg
Arbetshelgen den 26 – 27 februari flyttas till hösten på grund av Covid-19.
- Domaren Johan Sandström har ansökt och godkänts om utökning av sitt rasregister
med alla ingående raser i SMHK

§9

Årsavslut
- Verksamhetsberättelse 2021, resultat & balansrapport
Årsavslut för 2021 måste göras. CN mailar ut tidigare fullmäktigehandlingarna för
2021.
- Verksamhetsplan 2022
Som det ser ut idag så kan verksamhetsplanen genomföras.

§ 10

Rasklubbarna
- SDAK
Rasklubben för Dogo Argentino SDAK har haft årsmöte 24 janauari för att
åter startats upp.
- KGBV
SMHK beslutar att sätta rasklubben under förvaltning.
Detta med anledning av att hela styrelsen lämnade sina uppdrag vid årsmötet 2021,
samt att den nyinvalda styrelsen 2021 redan lämnat sina poster under
verksamhetsåret och de som är kvarvarande kommer lämna sina uppdrag vid
årsmötet 2022.
SMHK anser att rasklubben behöver hjälp med att få en stabilitet i klubben samt få
i gång sin verksamhet bättre.
SMHK tillsätter ordförande samt en ledamot.
Beslutet gäller tillsvidare.
- SOK
SMHK vill ha ett möte med styrelsen.
Rasen Ciobanesc Românesc Mioritic kommer att flyttas till rasklubben KGBV.
- Ordförandekonferens
SMHK kommer att kalla till ordförandekonferens efter att rasklubbarna har haft
sina årsmöten. sign.
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- Årsmöten
SKK har beslutat att årsmöte kan hållas 2022 senast 30 juni
MAS SOK SCSE – 15 maj fysiskt
Broholmer – 26 mars digitalt
KGBV – 20 mars digitalt
PM – ev. fysiskt i mars
PYS – 16 mars digitalt
SvKK – 12 mars digitlat
SMK – 28 maj fysiskt
SDAK – haft sitt årsmöte 24 januari digitalt
- Inteckningskort
Beslutades att även 2022 skänka 5 stycken inteckningskort á 100 till rasklubbarna
officiella utställningar som gäller på SMHKs utställningar.
Utdelade inteckningskort som ej kunnat användas pga inställda utställningar
kommer att kunna användas tom. 2023
- Nordiskt samarbete
Inget arbete har gjort ännu.
- Komihåglista till rasklubbarna
Denna ska uppdateras och vilka som är mentorer till rasklubbarna ska läggas till.
Denna ska skickas ut ni innan årsmötena och efter så nya styrelsen får ta del av
den.
- Mentorer
Vad mentorernas uppgift är tas på nästa styrelsemöte.
§ 11

Domarkonferens
Domarkonferensen för Broholmer, Estrela och Spansk Mastiff som skulle vara
19-20 februari 2022, är inställd på grund av Covid-19.
Nytt datum som är godkänt av SKK/DK är 30/9 – 1/10 -2023

§ 12

Kommittéer/Arbetsgrupper
- Avel
RAS för Dogue de Bordeaux har gåtts igenom och gått i retur med några
synpunkter på vad som ska ändras.
Uppfödarmöte kommer att vara 20 februari vi zoom.
RAS för Sankt Bernhard är snart klar för inskickande till SKK.
Möte med avelsansvariga i rasklubbarna är planerat efter att alla klubbarna haft
sina årsmöten.
- Utställningar
Moheda 2021 inställt på grund av Covid-19. Då det blev mycket jobb med
återbetalningar så beslutades det att CN får 4 hundfällar som ersättning.
2022
Vi hoppas att kunna genomföra alla utställningar vi har under året.
Den ordinarie anmälningsavgiften höjs 2022 med 10 sek, vuxen till 350 sek och
valp 250 sek. Avgiften för veteran är sedan tidigare 250 sek. sign.
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2023
Beslut om att ansöka om att flytta utställningen den 1 maj till den 6 maj då vi skulle
haft samarrangemang med Skaraborg Kennelklubb och dom har bytt både datum
och plats. CN tillskriver SKK.
2024 Jubileum – 25 år
Vi fortsätter att jobba med det. CN kollar upp platser och datum.
- Praktisk arbetande boskapsvaktare
AI har deltagit i en radiointervju för Sveriges Radio den 18 januari.
Hushållningssällskapets möte är i augusti i Adelöv.
- Mentalitet
Förslag på att arbeta fram en ”handbok” för våra uppfödare. Vad man ska tänka på
att informera valpköparna om m.m. SV börjar sätta upp den och vi andra fyller på.
- Sociala medier
Instagram rullar på.
På hemsidan saknas det vissa uppgifter om Dogo Argention men det kommer.
§ 13

Övriga beslut
Inga övriga beslut.

§ 14

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 15

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir via Zoom den 19 april klockan 19.00.

§ 16

Mötets avslutande
Ordförande Carina Nilsson tackade för visat intresse och mötet avslutades 20.50.

/Susanne Lindberg/
Protokollförare

/ Marianne Lindblom/
Justerare

/Carina Nilsson/
Ordförande

