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Protokoll: 6/2022 

Datum: 2022-10-12 

Plats: Digitalt via Zoom 

 

 

 

 

 

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

Lena Ahlqvist (LA) från § 83  Susanne Lindberg (SL) 

Helén Johansson (HJ)  Jessica Brunell (JB) 

Susanne Vähäniitty (SV)  Anneli Åhlén (AÅ) 

Harriet Sandberg (HS)  Carita Marmstig (CM) 
Annelie Isaksson (AI)   
Annika Schröder (AS)   
Marianne Lindblom (ML)   
   

  

  

§ 76 Mötets öppnande 

Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 19.05 

 

§ 77 Val av protokollförare 

Till protokollförare valdes Annika Schröder. 

 

§ 78 Godkännande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

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

Till att justera dagens protokoll valdes Marianne Lindberg. 

 

§ 80 AU beslut 

Tornjak kommer att ingå som ras i SMHK från 2023-01-01. 

Styrelsen godkände detta beslut. 

 

§ 81 Föregående protokoll 

Protokoll nr 5/22 gicks igenom och lades till handlingarna.  

§ 82 Styrelsen 

 SMHK har fått förfrågan om Sollentuna Backhopparklubb kan ta över domän 

www.sbhk.se. CN hänvisa de till ML för de praktiska detaljerna.  

 Styrelsen godkände detta beslut. 

- Postlista 

Inget speciellt kom upp  

Ekonomi 

ser bra ut ekonomiskt. Några utställningar är ännu ej redovisade men det kommer 

inom kort.  sign. 
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- Föreläsningar/Utbildningar 2022-2023 

2022-10-26 har vi en föreläsning med Maritha Östlund-Holmsten där hon kommer att 

prata om ”tolka rasstandard”. ML skickar en Zoomlänk till styrelsen så vi behöver inte 

anmäla oss.  

 

§ 83 Rasklubbarna 

PYS 

Styrelsen har avgått. Kassören har gjort klart all bokföring.  

KGBV 

Kommer att anordna träffar i olika delar av landet. 

Broholmerföreningen 

Har genomfört sin utställning i Gammelkroppa. Annika Schröder har gått ur styrelsen 

och ersatts av Carina Einarsson Jonsson som sekreterare. 

Dogo Argentino  

Har inte riktigt kommit igång som klubb ännu. 

Mastiff, kuvasz, PM, Estrela, Maremma, SOC  

Inget nytt 

Continental Bulldog 

SKK har hand om medlemshanteringen. Klubben behöver skaffa ett föreningskonto, så 

tillsvidare går ev. medlemsavgifter in till SMHK. 

 

Ordförandekonferens 15/6 

Möte via Zoom hölls 2022-10-11 och det var 12 st som deltog från olika rasklubbar.  

En önskan fanns om en utbildning i föreningsteknik. 

Klubbarna ville även ha ett bättre samarbete rasklubbar emellan. 

 

§ 84 Domarkonferens 2023 

            Kommer att hållas i InfraCity (Upplands Väsby) 30 september – 1 oktober 2023. 

 

§ 85 Kommittéer/Arbetsgrupper 

- Avel 

Tosa har fått RAS godkänt av SKK. 

Vi väntar in den nya mallen från SKK gällande RAS.  

Fråga kommer att ställas till SKK och se om de vet när ungefär den kommer.  

SL och ML är anmälda till SKKs avelkonferens 12-13 november. 

- Utställningar  

Timrå 29 st hundar är anmälda. Domaren gjorde en förfrågan om hon kunde skänka 

sitt arvode till BIS1 och styrelsen godkände detta. Detta kommer att ske i form av 

inteckningskort. 

Moheda – börjar komma in lite anmälningar. Vi behöver lägga ut annonserna på den 

inofficiella samt den officiella på sociala medier. SL uppdaterar och skickar 

inbjudan till styrelsen. 

Inbjudan till utställningar 2023 behöver göras. 

Jubileum 25 år (2024) – vi behöver sätta ihop en arbetsgrupp för detta. Eftersom 

även en del rasklubbar kommer att ha utställning i samband med detta så bör även 

de ingå i arbetsgrupp.  

Datum för detta evenemang är 27-28 juli 2024 i Gränna. 

- Praktisk arbetande boskapsvaktare 

Inget att rapportera sign. 
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- Mentalitet 

Inget att rapportera. 

- Sociala medier 

Inget att rapportera  

 

§ 58 Övriga beslut 

Inga övriga beslut kom upp. 

 

§ 59 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 60 Styrelsemöten 

Nästa styrelsemöte blir 2022-12-08 19.00. 

 

Arbetshelgen är flyttad till 17-19 februari 2023. 

 

§ 61 Mötets avslutande 

Ordförande Carina Nilsson tackade för visat intresse och avslutade mötet 20.30. 

 

 

 

 

 

 

/Annika Schröder/ /Carina Nilsson/ 

Protokollförare  Ordförande 

 

 

 

 

 

/ Marianne Lindblom /  

Justerare 


