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        Protokoll: 5/2022 

             Datum: 2022-08-23 

                       Plats: Digitalt via Zoom 

 

 

 

 

 

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

Susanne Lindberg (SL)         Annika Schröder (AS) 

 Helén Nilsson (HN)     Annelie Isaksson (AI) 

 Susanne Vähäniitty (SV)  Jessica Brunell (JB) 

 Harrieth Sandberg (HS  Lena Ahlqvist (LA)         

 Marianne Lindblom (ML)                   Anneli Åhlén (AÅ)                  

      Carita Marmstig (CM)    

            

 

 

§ 62 Mötets öppnande 

  Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18.35 

 

§ 63 Val av protokollförare 

 Till protokollförare valdes Susanne Lindberg. 

 

§ 64 Godkännande av dagordning 

  Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

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

  Till att justera dagens protokoll valdes Helén Nilsson. 

 

§ 66 AU beslut 

 Inga AU beslut sen senaste mötet är tagna. 

 

§ 67 Föregående protokoll 

Protokoll nr 4/22 gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

§ 68 Styrelsen 

- Postlista 

    Listan gicks igenom. 

 Svar till SKK angående medlemmar. 

 Inbjudan till SKK centrala avelskonferens, vidarebefordras till rasklubbarna. 

 2 personer från SMHK anmäls till denna. 

 Ekonomi 

 Ser bra ut i dagsläget. 

- Föreläsningar/utbildningar 2022-2023 

Föreläsning om hur man tolkar rasstandarden den 26 oktober, digitalt möte, 

klockan 19.00 som varar i ca 2 timmar. SL gör en annons. Uppföljning sker den 25 

februari 2023 som är en heldag. sign. 
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§ 69 Rasklubbarna 

- PYS styrelsen har avgått och endast kassören sitter kvar. I och med detta så har 

rasansvaret återgått till SMHK.  

- SMHK har haft möte med Continal Bulldog, den 11 augusti, vilket förlöpte bra. 

CN har ansvaret för klubben till en början. 

- Ordförandekonferens den 11 oktober. CN vill ha in förslag om vad som ska tas upp.  

 

§ 70 Domarkonferens 

Händer inget just nu. 

 

§ 71 Kommittéer/Arbetsgrupper 

- Avel 

RAS för Tosa är inskicka till SKK. 

RAS för Dogue de Bordeaux har inkommit efter synpunkter. 

RAS för Broholmer och Dogo Argention har inkommit. 

Uppfödarmöte kommer att vara 20 februari vi zoom. 

- Utställningar 

  2022 

Norje Boke har genomförts och allt förlöpte bra. Ljungskile, 35 anmälda hundar. 

  Åstorp, 24 anmälningar har inkommit.  

  Timrå. Vi delar domare med SGDK. 

 Moheda, anmälningsavgift för den inofficiella blir 275 kr i alla klasser.  

2023 

   Falsterbo flyttas till Malmö, ansökan skickas in. 

   Skara 6 maj flyttas till Axvalla travbana. 

 Falsterbo 19 september flyttas till Malmö då vi ännu inte fått kontakt med 

läsklubben.    

- Praktisk arbetande boskapsvaktare 

Inget nytt. 

- Mentalitet  

Inget nytt just nu. 

- Sociala medier 

Undersöker möjligheten till att göra en ny hemsida då den vi har nu är väldigt 

krånglig att uppdatera. Ett förslag har emottagits men fler önskas. 

 

§ 72 Övriga beslut 

 Inga övriga beslut. 

 

§ 73 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 74 Nästa möte  

 Nästa styrelsemöte blir via Zoom den 4 oktober klockan 19.00. 

Om man inte kan komma till arbetshelgen den 2-3 december så meddelar man detta i 

god tid! sign. 
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§ 75 Mötets avslutande 

  Ordförande Carina Nilsson tackade för visat intresse och mötet avslutades 20.00. 

 

 

 

 

   Protokollförare   Ordförande 

 

 

 

 /Susanne Lindberg/  /Carina Nilsson/ 

 

 

 

 Justerare 

 

 

 /Helén Nilsson/  


