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Protokoll: 4/2022 

Datum: 2022-06-21 

Plats: Digitalt via Zoom 

 

 

 
Närvarande: Carina Nilsson (CN) Anm frånvaro: Magnus Backstig (MB) 

Susanne Lindberg (SL)  Marianne Lindblom (ML) 

Helén Johansson (HJ)   

Susanne Vähäniitty (SV)   

Harriet Sandberg (HS)   
Jessica Brunell (JB)   
Anneli Åhlén (AÅ) 
Carita Marmstig (CM)  

  

Annelie Isaksson (AI)    
Lena Ahlqvist (LA)   

  

  

§ 48 Mötets öppnande 

Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.35 

 

§ 49 Val av protokollförare 

Till protokollförare valdes Annika Schröder. 

 

§ 50 Godkännande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

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

Till att justera dagens protokoll valdes Annelie Isaksson. 

 

§ 52 AU beslut 

SKK/FK har inkommit med frågan om Continental Bulldog kan få tillhöra 

SMHK.  

SMHK AU har beslutat att rasen får ingå i SMHK. 

Styrelsen godkände beslutet. 

 

§ 53 Föregående protokoll 

Protokoll nr 2/22 och 3/22 gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

§ 54 Styrelsen 

- Postlista 

Vi har fått svar gällande ärende 42/2020, 8/2021 62/2021, 78/2021 från  

Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd beslut (20/2022) gällande SMHKs anmälan. 

Personen är utesluten från SKKs organisation. 

 

SKKs artikel om ”kastration” ska skickas till samtliga rasklubbar. 

 

Ekonomi 

Gällande ekonomin så är den god. sign. 
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- Föreläsningar/Utbildningar 2022-2023 

CN har kontaktat Maritha Östlund-Holmsten gällande föreläsning att ”tolka rasstandard”. 

Hon kollar upp datum då hon kan vara tillgänglig under hösten.  

 

§ 55 Rasklubbarna 

PYS 

Har sin utställning i augusti i Norje Boke som alltid. 

KGBV 

Nationell utställning kommer att genomföras i Borås 2022-07-02. 

Broholmerföreningen 

Utställning kommer att hållas 4 september i samband med deras läger i Gammelkroppa. 

Dogo Argentino  

Har ännu inga färdigställda protokoll. 

Gällande titeln Nordic Champion så kommer det att göras en skrivelse till SKK från 

KGBV och SDAK där de vill att det görs undantag för Dogo Argentino samt Tosa då de 

inte har tillåtelse att delta på utställningar i Norge eller Danmark. Detta hindrar dem från 

att ta den titeln då man behöver resultat från 3 nordiska länder. 

Mastiff 

Har haft en utställning, gick bra. De hade årsmöte i samband med utställningen. 

Kuvasz 

Har haft en utställning, gick bra. 

PM  

Har haft en inofficiell utställning, gick bra. 

Estrela 

Kommer att ha en utställning tillsammans med PYS. 

 

Ordförandekonferens 15/6 

Samtliga rasklubbar förutom SOC och MAS deltog och det var ett bra möte. 

Rasklubbarna gav förslag på att ordförandemöten skulle hållas 1 gång/kvartal så nästa 

möte kommer att hållas 2022-10-11 19.00. 

 

§ 56 Domarkonferens 2023 

Offert har inkommit för detta arrangemang. Det kommer att kosta totalt 365 tusen sek, 

de andra klubbarna som är medarrangörer i detta har gett klartecken.  

 

§ 57 Kommittéer/Arbetsgrupper 

- Avel 

Inget att rapportera 

- Utställningar  

 Södertälje flöt på bra. I Timrå blir det domarändring och så även i Moheda. 

 2023 domare är nästan helt klart, saknas 1 till Malmö. 

- Praktisk arbetande boskapsvaktare 

Kommer att bli en artikel i Hundsport om våra boskapsvaktare. Publiceras 

någon gång i början av 2023. 

- Mentalitet 

Inget att rapportera. 

- Sociala medier 

För Instagram så är det första veckan på 2 år som vi inte har någon som är aktiv för 

kontot. Vi måste försöka hålla kontot ”levande”. sign. 
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§ 58 Övriga beslut 

Beslut om att när skrivelsen från KGBV och SDAK inkommer gällande titel Nordic 

Champion för Dogo Argentino och Tosa kommer SMHK att tillstyrka skrivelsen och 

skicka den vidare till SKK/utstk. 

 

§ 59 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 60 Styrelsemöten 

Nästa styrelsemöte blir 2022-08-23 18.30 

 

§ 61 Mötets avslutande 

Ordförande Carina Nilsson tackade för visat intresse och avslutade mötet 19.30. 

 

 

 

 

 

 

/Annika Schröder/ /Carina Nilsson/ 

Protokollförare  Ordförande 

 

 

 

 

 

/ Annelie Isaksson /  

Justerare 


