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SBHK hälsar er alla VÄLKOMNA 
till Fullmäktige söndag den 14 april 2019 

på Vätterleden, Gränna 

 

Program 
09:00 Ordförandekonferens 

13:00 Lunch 

14:00 Fullmäktige 2019 inleds 

 

Innehållsförteckning 

 

 

Röstlängd/Delegater     3 

 

Dagordning      4 

 

Verksamhetsberättelse 2017-2018    5 

 

Verksamhetsberättelse Utställningskommitté 2017 - 2018   9 

 

Resultat- och balansräkning 2017 - 2018    11 

 

Revisionsberättelse 2017 - 2018    15 

 

Verksamhetsplan 2017-2018     17 

 

Budget 2017-2018     19 

 

Nya Stadgar      20 

 

Valberedningens förslag     26 

 

Förtjänsttecken och Uppfödarmedalj    27 

 

Årets Hund/Veteran/Uppfödare 2017 -2018    28 

 

Ingående raser i SBHK – medlemmar i rasklubbarna och registreringar  32 
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Röstlängd/delegater 

Vid Svenska Bergs- och Herdehundsklubbens ordinarie Fullmäktige den 14 april 2019 

 

Rasklubb Antalet 

delegater 

Anmälda Anmäld 

Broholmer Föreningen 3 Maria Sörensen Stengaard  

  Per S Hörnell  

    

    

Cao da Serra da Estrela Föreningen 1 Jan Herngren  

    

    

    

Klubben för Gårds- och Boskapsvaktare 2 Kent Samuelsson  

  Malin Torstensson  

    

    

Maremmano-Abruzzese Sällskapet 1 Lars Dahlqvist  

    

    

    

Pyrenéersällskapet 2 Björn Holst      

  Maria Schwanborg     

    

    

Pyreneiska Mastiffklubben 2 Roine Lindberg  

  Jessica Brunell  

    

    

Svenska Kuvasz klubben 2 Kicki Svalin  

  Christel Nilsson  

    

    

Svenska Mastiffklubben 2 Bente Halvorsen   

  Karin Angantyr   

    

    

Svenska Ovcharka klubben 1 Patrik Hallberg  

    

 

SBHK:s styrelse    Valberedningen 

 

Carina Nilsson Ordförande   Roine Lindberg 

Susanne Lindberg Vice ordförande  Lena Larsson 

Susanne Vähäniitty Sekreterare   Björn Holst 

Silvana Carlén Kassör   Revisor 

Sven-Erik Henriksson Ledamot   Bengt Runbjer 

Helén Johansson Ledamot   Katrin Hunry 

Harriet Sandberg Ledamot 

Veronica Tofte Ledamot  

Annika Schröder Ledamot 

Annelie Isaksson Suppleant 

Marianne Lindblom Suppleant 
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Dagordning 
                  

§ 1 Justering av röstlängd 

 

§ 2 Val av ordförande för fullmäktigemötet 

 

§ 3 Styrelsen anmälan om protokollförare vid mötet 

 

§ 4 Val av två stycken justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall 

justera protokollet 

 

§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom vald delegat och av personer enligt stadgan, § 7, moment 6 

 

§ 6 Frågan om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 

 

§ 7 Fastställande av dagordning 
 

§ 8 Styrelsen verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, samt revisorernas berättelse 

 

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust 

 

§ 10  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen 

 

§ 11  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

§ 12 A Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

 

               B Beslut om styrelsens rambudget 

 

               C Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

 

§ 13  Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 

 

§ 14  Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas 

tjänstgöringsordning enligt § 8 i dessa stadgar 

 

§ 15  Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt i dessa stadgar § 9 

 

§ 16  Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar 

 

§ 17  Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16 

 

§ 18  Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet eller som av medlem och/eller  

rasklubb anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktigemötet. 

              Anmälan av sådant ärende skall vara skriftligt och ha inkommit till styrelsen senast 6 veckor före  

              ordinarie fullmäktigemötet hålls. 

              Till ärendet skall styrelsen för behandling av fullmäktigemötet avge utlåtande och lämna förslag till  

              beslut. 

Väcks vid ordinarie fullmäktigemöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 18, kan, om 

fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 

 

Utdelade av förtjänsttecken och uppfödarmedalj 

 

Årets Hund/Veteran/Uppfödare 2017 och 2018 

 

 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://hallmans.nu/artiklar/ordfoerandeklubb&ei=I6QKVbGDIcTcaqi_gMAE&bvm=bv.88528373,d.d2s&psig=AFQjCNG3SG1_OTpnRGej935Z62KvMXUkXg&ust=1426847146871677
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://hallmans.nu/artiklar/ordfoerandeklubb&ei=I6QKVbGDIcTcaqi_gMAE&bvm=bv.88528373,d.d2s&psig=AFQjCNG3SG1_OTpnRGej935Z62KvMXUkXg&ust=1426847146871677
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Svenska Bergs- och Herdehundsklubbens 

Verksamhetsberättelse för år 2017 och 2018 
 

Styrelsen för Svenska Bergs- och Herdehundsklubben lämnar följande  

berättelse för verksamheten under år 2017 och 2018 

 
 

Styrelsen  Styrelsen har under året haft följande sammansättning och närvaro på tyrelsemöte 

Ordförande Carina Nilsson  14/14 

Vice ordförande Susanne Lindberg  13/14 

Sekreterare Susanne Vähäniitty  13/14 

Kassör  Silvana Carlén   12/14 

Ledamot Helén Johansson  14/14 

      ”    Harriet Sandberg  12/14 

      ”  Sven-Erik Henriksson  10/11 

      ”   Veronica Tofte    9/11 

      ”  Annika Schröder    9/11 

 Suppleant Annelie Isaksson    7/14 

      ”  Marianne Lindblom                          10/11 

      ”  Nathalie Väisänen                               avgick 2018-04-06 

      ”  Jennie Blomqvist                                avgick 2018-05-30 

   

     

Revisor Revisor Bengt-Olof Runbjer 

        ”  Katrin Hunry 

 Revisorssuppleant Kicki Lychnell 

        ”   Beatrice Barck 

 

Valberedning Lena Larsson, sammankallande, Roine Lindberg, och Björn Holst.  

 

Kommittéer Utställningskommittén:  

Susanne Lindberg, sammankallande, Carina Nilsson, Helén Johansson, 

Sven-Erik Henriksson, Annika Schröder 

Harriet Sandberg, domaransvarig. 

 

Avelskommittén:  

Marianne Lindblom, sammankallande, Veronica Tofte 

                     

 Praktiskt arbetande boskapsvaktare:  

 Annelie Isaksson, sammankallande, Emma Lundberg, Sven-Erik Henriksson 

 

Mentalitet:  

Susanne Vähäniitty, sammankallande 

 

Webbmaster:  

Susanne Lindberg 

   

Fullmäktige  SBHK:s ordinarie Fullmäktigemöte hölls i Gränna 29 april 2017.  

 Förhandlingarna leddes av mötesordförande Roine Lindberg. 

11 delegater var närvarande fördelade på: 2 delegat Bernhardinerna,  

2 delegat Svenska Kuvasz klubben, 2 delegater Broholmer föreningen 

1 delegater Pyreneérsällskapet, 1 delegat Cao da Serra da Estréla föreningen,  

1 delegat Klubben för Gårds- och Boskapsvaktare, 1 delegat Svenska Mastiff 

klubben, 1 delegat Maremmano Abruzzese Sällskapet. 

Svenska Ovcharka klubben och Pyreneisk Mastiff klubben, deltog ej. 
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Medlemmar Per den 31 december 2017 uppgick föreningens medlemmar till 742 st.  

Per den 31 december 2018 uppgick föreningens medlemmar till 787 st.  

 

Styrelsemöte Styrelsen har haft 14 stycken protokollförda styrelsemöten. 

 

AU Arbetsutskottet har bestått av: ordförande Carina Nilsson, vice ordförande 

Susanne Lindberg och sekreterare Susanne Vähäniitty.  

 Vid ekonomiska beslut har även kassören Silvana Carlén deltagit. 

 

Verksamhet Deltagande på kurser, seminarium m.m. arrangerade av SKK 

- Specialklubbskonferens, januari 2017, Carina Nilsson och Susanne Lindberg 

- Seminarium för utställnings och domaransvariga april 2017, Susanne Lindberg 

och Harriet Sandberg. 

- SKK/KF, oktober 2017, Susanne Vähäniitty suppl. Susanne Lindberg. 

- Utbildning årsmötesordförande, januari 2018, Carina Nilsson. 

- SKK ordnade föreläsning angående HD/ED index i maj 2018, Marianne 

Lindblom.  

- SKK avelskonferens i november 218, Marianne Lindblom. 

- Handledarutbildning, distansutbildning ”Mera mentalitet”, Susanne Vähäniitty 

 

Kurser m.m. arrangerade av SBHK 

- Kommitté för Praktiskt Arbetande Boskapsvaktare, har deltagit på 

Landsbygdens sommarmöte i Tenhult 26 augusti 2017, ca 7 000 besökare. 

Hushållningssällskapets dag i Vetlanda i augusti 2018. 

Båda tillfällena tillsammans med får och 2 stycken Mastin Español. 

- Ordförande konferenser, 29 april 2017 i Gränna. 

- Styrelsekonferens 13 oktober 2018 i Gränna. 

- Föreläsning om Hjärta och ledhälsa 29 oktober 2017 . 

- Mentalkonferens med Mentalpolist Catharina Brandsten 28 oktober 2017. 

- Svarat på remisser och skrivelser från SKK. 

 

Rasstandard, R.A.S m.m. 

- 2018 tilläggs reviderade rasstandard för DdB gällande HD index.  

- 2018 fick Juzjnorusskaja ovtjarka ny rasstandard. 

- Fr.o.m. 2018 ingår Cão de Fila de São Miguel i SBHK. 

- 2018 kom en ny rasstandard för Anatolisk Herdehund då den också fick nytt  

       namn, Kangal Çoban Köpeği. 

-     SRD sammanställningar för Mastiff, St. Bernhard samt Dogue de Bordeaux är  

gjorda.  

 

Under verksamhetsåret 2017 har avelskommittén för SBHK arbetat med att 

genomföra den tidigare planerade avelskonferensen. Arbetet har mest bestått i att 

leta föreläsare men även planera innehållet i konferensen samt utföra konferensen. 

Konferensen hölls på Motell Vätterleden den 29/10 2017 och föreläsare var leg. 

Veterinär Anne Lagerqvist som jobbar på Sävsjö Veterinärklinik och AniCura 

Jönköping. Anne föreläste om de vanligaste hjärtsjukdomarna hos hund och Ulrika 

Håkansson, röntgenansvarig/rehab sköterska på AniCura i Jönköping, föreläste om 

ledproblem hos storvuxna hundar. En enkät delades ut till deltagarna efter 

konferensen. 

Avelskommittén har även under året haft 2 telefonmöten för att fördela arbetet 

inför konferensen. 

 

Under verksamhetsåret 2018 har avelskommittén för SBHK arbetat med att ta fram 

fakta om, och översatt till svenska, för den nytillkomna rasen Cão de Fila de São 

Miguel. Avelskommittén har även under året påbörjat revidering av RAS för St. 

Bernhard för att avlasta KGBV då det är många raser som ingår inom denna klubb. 

En extra revidering på Dogue de Bordeaux RAS gjordes under året då rasen blivit 
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en HD/ED indexerad ras. Lite information angående arbete med RAS togs även 

upp på ordförandekonferensen där de flesta ingående klubbar deltog. 

 

  

 SBHK Rasgrupp  

Efter att förslag uppkommit på ordförandekonferensen 2017-04-29 bildades den  

slutna Facebookgruppen SBHK Rasgrupp. Syftet med gruppen var att på ett enkelt 

sätt informera om olika aktiviteter i rasklubbarna och därmed också kunna öka  

samarbetet rasklubb/rasklubb samt rasklubb/SBHK.  Gruppen skulle bestå av en 

person från varje rasklubb och Silvana Carlén från SBHK utsågs till administratör. 

Då aktiviteten i gruppen varit extremt liten och endast ett fåtal rasklubbar gjort 

inlägg eller spridit information, stängdes gruppen ner efter beslut på 

ordförandekonferensen 2018-10-13.     

 

Mentalitets kommitté har under 2017 arbetet med konferensen gällande mentalitet   

28 oktober- 2017 där föreläste Mentalpolisten Catharina Brandsten. 

Mentalitetstexterna för DdB och St. Bernhard har färdigställts. 

Under 2018 läst igenom materialet för SKK distansutbildning ”Mera mentalitet” 

Deltagit i föreläsning för Per Jensen 14/4 2018. 

18/10 2018 föreläsning med David Selin, berikning hund. 

Föreläsning tävlingsmentalitet Anne Lindelöv 1/11 2018 

Varit tillgänglig för rasklubbarna i mentalitets frågor 

  

Rasklubbar  SBHK har under åren var representerade på följande av rasklubbarnas årsmöten. 

 2017 Carina Nilsson, Bernhardinerna, KGBV, SDBK, PM, PYS  

         Susanne Lindberg Mastiff 

 2018 Carina Nilsson, Bernhardinerna, Broholmer, KGBV, Mastiff. 

                                            Marianne Lindblom Kuvasz 

          

 2017 och 2018 har rasklubbarna sponsrats med 5 st. inteckningskort á  

100 kronor till sina rasspecialer som kan lösas in på SBHK utställningar. 

 

 SBHK har varit rasklubbarna behjälpliga i arbetet när så ha behövts, mest genom 

att vara ett ”bollplank” i hur arbetet ska gå till i en styrelse, ev. problem som 

uppkommit, arbetet med R.A.S. m.m. 

 

 Framför allt försökt skapa ett gott förhållande SBHK - Rasklubb. 

             

Hemsida  Hemsida har under åren gett fortlöpande information om händelser, 

utställningsresultat m.m. Hemsidan har varit mycket välbesökt. 

 

Facebook  Facebook har idag nästan 500 följare och även där har händelser under åren lagts   

            ut. 

 

Utställningar SBHK har 2017 och 2018 arrangerat 6 stycken officiella utställningar 2017  

och 5 stycken 2018, samt 1 inofficiell utställning för alla raser/år. 

Se bifogad verksamhetsberättelse från utställningskommittén.  

 

Domarkonferens Under 2017 har arbete med att ansöka om en domarkonferens 2020 påbörjats. 

 Det kommer att vara ett samarbete mellan Svenska Bergs- och 

Herdehundsklubben, Svenska Grand Danois klubben, Svenska eonbergerklubben, 

Svenska Newfoundlandshundklubben, Svenska Landseerklubben, Svenska 

Sennenhundsklubben. 

  

Ekonomi  Totalt under året har SBHK gjort en vinst 2017 med 3 819 kronor.  

2018 en vinst med 8 127 kronor. 

                 

Styrelsearbete  Styrelsearbetet har präglats av lugn och harmoni, men väldigt mycket arbete. 

 

http://www.snk.info/
http://www.snk.info/
http://www.svlk.se/
http://www.svlk.se/
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Svenska Bergs- och Herdehundsklubbens styrelse  
tackar rasklubbarna för förtroendet att leda specialklubbens  

verksamhet under verksamhetsåret 2017 - 2018 
    

 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

_________________________     _________________________         _________________________ 

Carina Nilsson                                  Susanne Lindberg                               Susanne Vähäniitty 

ordförande                                         vice ordförande                                    sekreterare 

 

 

 

 

 

_________________________      _________________________          _________________________ 

Silvana Carlén                                    Helén Johansson                                  Harriet Sandberg 

kassör                                                   ledamot                                                 ledamot 

 

 

 

 

 

_________________________      _________________________             ________________________ 

Sven-Erik Henriksson                        Veronica Tofte                                     Annika Schröder 

ledamot                                      ledamot                                                ledamot 

 

 

 

  

________________________        _________________________             

Annelie Isaksson                                Marianne Lindblom                                

suppleant                                      suppleant                                           
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN 2017 och 2018 
 

Utställningskommittén har bestått av: Susanne Lindberg sammankallande, Carina Nilsson, Helén Johansson, 

Annika Schröder och Sven-Erik Henriksson 

Domaransvarige: Harrieth Sandberg, utställningsadministratör: Carina Nilsson 

 

SBHK har under 2017 arrangerat 6 officiella utställningar samt 1 inofficiell utställning för alla raser 

 

SBHK har administrerat rasklubbarnas officiella utställningar 

 

Officiella Utställningar 78 anmälda hundar 
2017-04-02 Forshaga 

Domare: Karl-Erik Johansson  

BIS: Pyrenéerhund, Vi´Skaly´s Mumin  

BIS valp: Sankt Bernhardshund, LH, Dein Hards Uneven Number  

BIS veteran: Pyrenéerhund, Vi´Skaly´ a Spoonful of Stardust 

 

2017-05-25 Kyrkekvarn 74 anmälda hundar   

Domare: Chan Weng Woh, Malaysia BIS: Pyrenéerhund, Vi’skaly’s Harlem Shake  

BIS valp: Sankt Bernhardshund, LH, Dien Hards What A Felling 

BIS veteran: Sankt Bernhardshund LH, Bernhardlundens June Carter 

 

2017-05-26 Kyrkekvarn79 anmälda hundar 

Domare: Carol Mulcahy, Irland 

BIS: Pyrenéerhund, Vi’skaly’s Harlem Shake  

BIS valp: Dogue de Bordeaux, West Giant’s Marvelous Milton 

BIS veteran: Dogue de Bordeaux, All Brand Bordeaux Maximus 

 

2017-08-06 Norje Boke 96 anmälda hundar 

Domare: Benny Blidh von Schedvin och Paola Micara Watten, Italien  

BIS: Pyrenéerhund, Vi´Skaly´s Mumin,  

BIS valp: Pyreneisk Mastiff Xume de Sumendi 

BIS Veteran: Pyrenéerhund, Vi´Skaly´s A Fistful of Fun 

 

2017-09-10 Åstorp 60 anmälda hundar  

Domare: Helge Werner Hagen, Norge BIS: Pyréenerhund, Bam-Bellas Key To Succes  

BIS valp: Dogue de Bordeaux, West Giant’s Marvelous Milton 

BIS veteran: Sankt Bernhardshund LH, Bernhardlundens June Carter 

 

2017-12-26 Moheda 80 anmälda hundar 

Domare:Åke Cronander, BIS: Cao De Serra De Estrela, Pelo, Canil Pavlova Franzie  

BIS valp: Sankt Bernhardshund, KH, Just Fridala’s Dreams Become A Real 

BIS veteran: Pyréenerhund, Vi`Skaly´s A Fistful of Fun  

 

Inofficiell Utställning  

2017-12-26 Moheda 193 anmälda hundar 

Domare: Joakim Gustavsson, Pierre Lage och Jan Herngren 

 

GRATTIS till alla på SBHK listan Årets hund 2017, veteran, uppfödare. 

 
Årets Hund 2017 

Viskaly´s´Harlem Shake, Pyrenéerhund, ägare Nina Danielsson 

Vi´skaly´s Mumin Pyrenéerhund, ägare Ingela Mattisson-Sandström 

 

Årets Veteran 2017 

Bernhardlunden´s June Carter, St.Bernhardshund långhår, ägare Malin Torstensson 

 

Årets Uppfödare 2017 

Kennel Czaruso, Kuvasz, ägare Johan Gustavsson 
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SBHK har under 2018 arrangerat 5 officiella utställningar samt 1 inofficiell utställning för alla raser 
 

Officiella Utställningar 
 

2018-05-10 Södertälje 53 anmälda hundar 

Domare: Torbjörn Skaar  

BIS: Pyrenéerhund, Vi´Skaly´s Harlem Shake 

BIS valp: Sankt Bernhardshund, LH, Dein Hards Zophisticated Zelda  

BIS veteran: Kuvasz, Red Dog´s White Russian  

 

2018-06-30 Borås 60 anmälda hundar 

Domare: Ann Long-Doyle, Irland  

BIS: Pyrenéerhund, Vi´Skaly´s Harlem Shake,  

BIS valp: Sankt Bernhardshund LH, Dein Hards Zophisticated Zelda  

BIS veteran: Sankt Bernhardshund, LH, Bernhardlundens June Carter  

 

2018-08-05 Norje Boke 79 anmälda hundar   

Domare: Karin Sjöholm Östlund  

BIS: Pyrenéerhund, Vi’Skaly’s The Special One 

BIS valp: Pyrenéerhund, Nalzan de Bigerionnes  

BIS veteran: Sankt Bernhardshund, LH, Bernhardlundens June Carter  

 

2018-09-08 Åstorp 54 anmälda hundar 

Domare: John Wauben, Holland 

BIS: Pyrenéerhund, Vi’Skaly’s The Special One,  

BIS valp: Dogue de Bordeaux, River de L’Exigence 

BIS veteran: Sankt Bernhardshund, LH, Bernhardlundens June Carter  

 

2018-12-26 Moheda 78 anmälda hundar 

Domare: Marie Callert, Jan Herngren, Boo Lundström  

BIS: Kuvasz, Czaruso Hope  

BIS valp: Sankt Bernhard LH, Sekler Giant Elliot  

BIS veteran: Sankt Bernhardshund LH, Bernhardlundens June Carter  

 

Inofficiell Utställning 

 

2018-12-26 Moheda 201 anmälda hundar 

Domare: Marie Callert, Karin Sjöholm Östlund, Jan Herngren, Sofie Krigholm   

 

 

GRATTIS till alla på SBHK listor Årets hund, veteran, uppfödare. 
 

Årets Hund – 2018 

Vi’Skaly’s The Special One, Pyrenéerhund, ägare Ingela Mattisson-Sandström och Pernilla Sandström 

 

Årets Veteran - 2018 

Bernhardlundens June Carter, Sankt Bernhardshund, LH, ägare Malin Torstensson 

 
Årets Uppfödare - 2018 

Kennel Czaruso, Kuvasz, ägare Johan Gustavsson 

 

 

Vi vill framföra ett STORT TACK till alla som bidragit till ett mycket bra verksamhetsår. 

Till alla trevliga utställare, publik, sponsorer och våra funktionärer. 
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Revisonberättelse för 2018 har ej kommit SBHK tillhanda och delas ut på fullmäktige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

Svenska Bergs- och Herdehundsklubbens  

Verksamhetsplan för verksamhetsår 2019 och 2020 
 

Svenska Bergs- och Herdehundsklubben lämnar följande förslag till 

verksamhetsplan för verksamhetsår 2019 och 2020 

 

 

Inledning 
SBHK ska arbeta med att öka medlemsantalet inom specialklubben/rasklubbarna, öka engagemanget 

hos rasklubbarnas medlemmar och styrelse för utbildningar och aktiviteter med sin/sina hundar. 

Öka antalet anmälda hundar på utställningar. 

Arbeta för att öka antalet mentalbeskrivna hundar hos alla ingående raser i SBHK. 

 

SBHK ska arbeta för att öka kunskapen i rasklubbarna.  

Kunskap inger alltid förtroende så länge den används på rätt sätt.  

En kontinuerlig skolning i bl.a. förening och organisationskunskap motverkar turbulens i föreningen. 

 

SBHK ska arbeta för att SBHK/rasklubb, rasklubb/rasklubb ökar samarbetet. 

 

SBHK ska verka för att alla rasklubbar inom SBHK arbetar för att öka antalet hundar som genomför 

MH/BPH. 

 

SBHK ska arbeta med att få medlemmarna att engagera sig mera med sina hundar, men även i  

SBHK & rasklubbarnas kurser/konferenser för att tillsammans skapa ”En klubb för alla” 

 

SBHK ska vara rasklubbarna behjälpliga när de så önskar eller där SBHK ser att hjälp behövs. 

 

SBHK ska om möjligt närvara på minst ett av rasklubbarna styrelsemöte och/eller årsmöte och/eller 

uppfödarmöten. 

 
SBHK ska ha minst fyra protokollförda styrelsemöten per verksamhetsår. 

 
SBHK ska genomföra domarkonferens 2020 i samarbete med Svenska Grand Danois klubben, Svenska 

Leonbergerklubben, Svenska Newfoundlandshundklubben, Svenska Landseerklubben, Svenska 

Sennenhundsklubben. 

 

SBHK firar under året 20-årsjubileum och delar då bl.a. ut deltagarglas på alla utställningar. 

 

Svenska Bergs- och Herdehundsklubben skall arrangera följande officiella utställningar  

 

2019 

Åstorp 13 april domare: Ligita Zake. Lettland 

Södertälje 30 maj domare: Göran Bodegård 

Norje Boke 4 augusti domare: Irina Poletaeva, Finland, Alain Pecoult Frankrike 

Öland 7 september domare: Svein Bjarne Helgesen, Norge 

Moheda 26 december domare: Johnny Andersson 

 

2020 

Åstorp 2 maj domare: Gunnar Nymann, Danmark 

Södertälje 21 maj domare: Birgitta Svarstad 

Kungsbacka 29 augusti domare: Janelle W Robbins, Australien 

Moheda 26 december domare: Petra Junehall 

 

Arrangera inofficiella utställningar 26 december 2019 och 26 december 2020 i Moheda för alla raser. 

 

 

 

http://www.snk.info/
http://www.snk.info/
http://www.svlk.se/
http://www.svlk.se/
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- bistå rasklubbarna i de frågor som uppstår. 

- vara representerade på SKK:s temadagar/seminarium. 

- vara representerade på specialklubbskonferens. 

- vara representerade på SKK:s kennelfullmäktige 2019. 

- fortsätta arbeta med RAS och verka för att rasklubbarna färdigställer sina revideringar. 

- minst 1 gång/ år ha ordförandekonferens/stormöte med alla rasklubbar. 

- anordna ett till två BPH per år om intresse finns. 

- kommittén för Praktiskt arbetande Boskapsvaktare ska fortsätta samarbetet med Viltskadecenter och   

  under 2019 och 2020 utarbeta under vilka former vårt samarbete ska vara. Övrigt arbete är  

  information, både till uppfödare, om vad vi kan hjälpa dem med, och de oss, och framförallt till  

  djurägare och organisationer som arbetar med husdjur/rovdjur, samt även på mässor med anknytning  

  till husdjur/rovdjur. 

 
SBHK:s hemsida ska uppdateras kontinuerligt för att vara informativ för medlemmarna och för 

intresserade av ingående raser i SBHK. För eventuellt namnbyte upprätta en ny hemsida. 

 

SBHK ska arbeta med den kommande namnändringen, 2020. 

 
SBHK ska bevaka så att rasklubbarna och SBHK stadgar är aktuella. 

 

SBHK ska vara öppen för förslag från sina medlemmar och rasklubbarna, som kan göra att SBHK och 

rasklubbarna kan utvecklas framåt. 

 

Arbeta för SBHK målsättning 

 

 

 

Styrelsen 
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Styrelsens förslag till Budget för 2019 och 2020 
 
  

 2019  2020 

Intäkter    

Rasklubbsavgift 38 000  38 000 

Utställning 200 000  200 000 

Återinsättning avsatta medel för domarkonferens   60 000 

Övriga intäkter      20 000  10 000 

Summa intäkter 258 000  308 000 

Kostnader    

Utställning -170 000  -170 000 

Kontor -15 000  -15 000 

Resor styrelsen -10 000  -10 000 

Konferenser -20 000  -10 000 

Kennelfullmäktige -10 000   

Utbildning -10 000  -10 000 

Domarkonferens   -60 000 

Namnbyte   -7 000 

Jubileum – 20 år -5 000   

Övriga kostnader -5 000  -7 000 

Summa kostnader -245 000  -289 000 

Resultat före bokslutsdisposition 13 000  19 000 

Avsättning till domarkonferens -10 000  -15 000 

Resultat 3 000  4 000 
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Stadgar för Svenska Molosser- och Herdehundklubben (SMHK) 
Antagna SBHK Fullmäktigemöte den 20190414   Fastställda SKK/FK _________  Gällande från 20200101 

Inledning 

Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningar 

länsklubbar, specialklubbar, ungdomsklubb och genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen 

benämnda medlemsorganisationer.  

Svenska Molosser- och Herdehundklubben (SMHK) ingår som specialklubb i SKK och ska som sådan arbeta för 

SKK:s och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den eller de i specialklubben ingående raserna och 

uppgifterna. 

SMHK:s verksamhet omfattar de raser för vilka delegering från SKK:s Centralstyrelse erhållits i samråd med 

SBHK. 

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer. 

I den mån stadgar för SMHK strider mot SKK:s stadgar gäller stadgar för SKK. 

§ 1 Mål 

För Svenska Molosser- och Herdehundklubben, nedan benämnd klubben, gäller det för SKK:s 

medlemsorganisationer gemensamma målet, att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren 

och hundägandet genom att:  

* Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda rashundar. 

* Att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk  

   av dessa raser. 

* Att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård. 

* Att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet. 

* Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägande. 

§ 2 Verksamhet 

För att nå det uppsatta målet ska klubben: 

1. Informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Molosser- och Herdehundklubben – dess mål, organisation  

    och arbetsformer.                                             

2. Informera om till klubben hörande raser och dess användningsområden. 

3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer. 

4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens raser inom och utom landet. 

5. Utbilda hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning. 

6. Anordna utställningar och tävlingar i enlighet med SKK:s bestämmelser. 

7. Stödja och medverka i SKK:s forskningsarbete. 

8. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 

§ 3 Medlemskap 

Enskild person som anslutit sig till en av SMHK:s rasklubbar, är automatiskt medlem i SMHK och äger rätt att 

delta i av klubben anordnade aktiviteter och utställningar. (Gemensamt medlemskap) Styrelsen beviljar 

medlemskap. Beslutet om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK:s Centralstyrelsen. 

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har samma 

rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon 

fyller 16 år. 

Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i enlighet med beprövad 

erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan 

göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av 

hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKK:s regler i dessa 

avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver. 

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, 

kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas 

som delegat till Kennelfullmäktige. 

Fullmäktige kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till 

hedersmedlem.  
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Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid betalar sin medlemsavgift 

eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med stadgar för SKK. Medlem som uteslutits 

kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKK:s Disciplinnämnd. 

§ 4 Medlemsavgift 

Medlemsavgiftens storlek till SMHK beslutas av ordinarie fullmäktigemöte. Om flera personer i samma 

familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar 

betalar av fullmäktigemötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.    

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande 

medlem.  

Rasklubbsmedlem erlägger sin av Rasklubben fastställda medlemsavgift till Rasklubben.  

Rasklubbs avgift till SMHK fastställes enligt dessa stadgar § 7 moment 3 punkt 12 C.  

Rasklubbens skall före februari månads utgång betala medlemsavgiften till SMHK.    

§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod 

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar: 

För delegater till fullmäktige: från det fullmäktigemöte till vilket delegaten valts, till nästa ordinarie 

fullmäktigemöte 

För andra personer som väljs enligt stadgarna: från det fullmäktigemöte, vid vilket valet skett, till och med 

nästa fullmäktigemöte eller till och med det fullmäktigemöte som mandatperioden avser. 

Delegat, vars medlemskap upphört i den medlemsorganisation som utsett vederbörande, kan inte stå kvar som delegat 

för denna. 

§ 6 Organisation 

Klubbens högsta beslutande organ är fullmäktigemötet. Dess verkställande och förvaltande organ är 

klubbstyrelsen, i dessa stadgar benämnd styrelsen. Klubbens verksamhet handhas även av rasklubbar vilkas 

verksamhet regleras av särskilda stadgar, fastställda av SMHK. 

 

För bildande/anslutning av rasklubbar krävs godkännande av styrelsen. 

§ 7 Fullmäktige 

Moment 1 Fullmäktigemöte, ordinarie och extra 

Ordinarie fullmäktigemöte ska hållas vartannat år före april månads utgång.  

Kallelse ska utfärdas av styrelsen och skriftligen eller via e-post delges rasklubbar och delegater senast tre veckor 

före fullmäktigemötet. Till kallelsen ska bifogas förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas 

berättelse, valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som ska behandlas på fullmäktigemötet. 

Extra fullmäktigemöte ska hållas om revisorerna eller minst 1/3 av fullmäktigedelegaterna så yrkar. Styrelsen kan 

också kalla till extra fullmäktigemöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl finns. Yrkande om extra 

fullmäktigemöte ska vara skriftligt och ställas till styrelsen samt innehålla uppgift om det ärende eller de ärenden 

som ska tas upp till behandling samt skäl till yrkandet. Extra fullmäktigemöte ska hållas inom 60 dagar från den 

dag då yrkandet inkom till styrelsen. 

Kallelse till extra fullmäktigemöte ska senast tre veckor före mötet skickas per post eller e-post till varje rasklubb 

och till varje delegat som finns anmäld hos styrelsen. Med kallelsen bifogas de handlingar i det ärende eller de 

ärenden som ska behandlas. Tid och plats för fullmäktigemöte bestäms av styrelsen. 

Moment 2 Fullmäktigedelegater 

Fullmäktigedelegater utses av rasklubbarna. 

Härvid ska följande gälla: 

a. Rasklubb utser 

               - en delegat jämte suppleant, om dess medlemsantal är högst 49 

- två delegater jämte suppleanter, om dess medlemsantal är 50 - 199 

- tre delegater jämte suppleanter, om dess medlemsantal är 200 – 399 

- fyra delegater jämte suppleanter, om dess medlemsantal är 400 – 699 

- samt därefter en delegat för varje påbörjat 300-tal medlemmar, jämte suppleanter. 

                  

Gällande medlemsantal är per 31 december året före fullmäktigemötet    
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b. Delegat eller suppleant får representera endast en rasklubb. 

c. Rasklubb ska senast sex veckor före ordinarie fullmäktige anmäla namn och adress 

    på fullmäktigedelegat till SMHK:s styrelse.   

    Anmälan av suppleant till fullmäktigemötet kan ske senast före fullmäktiges öppnande.   

Valbar till fullmäktigedelegat är medlem som under året fyller 16 år och som inte har fullmäktigemötets uppdrag 

som ledamot eller suppleant i styrelsen, inte heller som klubbens revisor eller revisorssuppleant. 

Mandatperioden för en delegat och en suppleant löper från och med ett fullmäktigemöte fram till nästa ordinarie 

fullmäktigemöte. 

Om en suppleant ersätter en ordinarie delegat under mandatperioden ska det anmälas till styrelsen. 

Moment 3 Dagordning 
Fullmäktigemöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av den som styrelsen utsett. 

Fullmäktigemöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av fullmäktigemötets 

ordförande. 

Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärenden förekomma: 

1. Justering av röstlängd. 

2. Val av ordförande för fullmäktigemötet. 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är 

    dessutom rösträknare.    

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6. 

6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 

7. Fastställande av dagordningen. 

8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt  

    revisorernas berättelse. 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

12.  A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

      B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 

     C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

13. Beslut om antalet ledamöter samt suppleanter  

14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas  

       tjänstgöringsordning. 

15. Val av två revisorer och två revisor suppleanter enligt § 9 i dessa stadgar. 

16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14–16. 

18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av rasklubb anmälts till styrelsen för  

      behandling av fullmäktige. 

Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast sex veckor före ordinarie 

fullmäktige hålls. Till ärendet ska styrelsen för behandling på fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till 

beslut.  

Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 18 kan, om fullmäktige så 

beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.  

Moment 4 Röstning 
Rösträtt har endast fullmäktigedelegat. Röstning med fullmakt får inte ske. 

Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon delegat begär detta.  
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I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon delegat så yrkar och om fullmäktigemötet så 

beslutar. 

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel 

majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av 

tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är delegat. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om 

röstetalet, vid röstning med slutna sedlar, blir lika avgörs ärendet genom lottning. 

Eventuell reservation mot fullmäktiges beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen 

ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.  

Moment 5 Skriftlig omröstning 
Ärende, som enligt stadgarna ska läggas fram till fullmäktige för behandling och beslut men som av styrelsen 

bedöms som brådskande, kan avgöras genom skriftlig omröstning utan att fullmäktige kallas till extra möte. 

För beslut fordras att minst två tredjedelar av delegaterna har lämnat svar på huvudstyrelsens utsända förslag. 

Skriftlig omröstning är avslutad 21 dagar efter det att delegaterna av styrelsen tillställts: 

1. Redovisning för ärendet med tillhörande handlingar. 

2. Ett förslag till beslut utformat så att svaret endast kan bli Ja, Nej eller Avstår. 

3. Uppgift om vilket datum omröstningen ska vara avslutad. För svar per post gäller poststämpelns datum. 

    Uteblivet svar eller svar som inkommit till styrelsen efter det att omröstningen avslutats jämställs med avstår.  

Moment 6 Närvarorätt med mera 

Vid fullmäktigemöte har varje medlem rätt att närvara och, om fullmäktige så beslutar, rätt att yttra sig.  

Vid fullmäktigemöte äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig men inte rätt att delta i beslut. De har 

också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. 

* Ledamot och suppleant i SKK:s Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person. 

* SKK:s verkställande direktör. 

* Ledamot och suppleant i specialklubbens styrelse. 

* Av fullmäktige vald ordförande för fullmäktigemötet. 

* Av fullmäktige valda revisorer och revisor suppleanter. 

* Av fullmäktige valda ledamöter i valberedningen. 

Är någon av ovannämnda personer vald delegat gäller för denne samma som för annan vald delegat.  

Moment 7 Motioner och ärenden 
Motion som rasklubb önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte ska skriftligen och undertecknad 

avlämnas till styrelsen senast sex veckor före det år ordinarie fullmäktige hålls. Styrelsen ska med eget yttrande 

överlämna motionen till fullmäktigemötet. 

Om det vid ordinarie fullmäktigemöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 18, övriga 

ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.  

Vid extra fullmäktigemöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut. 

Moment 8 Kostnader 
1. Rasklubben svarar för samtliga kostnader för delegat och suppleant vid ordinarie och extra fullmäktige. 

2. Klubben svarar för samtliga kostnader för övriga angivna personer enligt § 7 moment 6 vid ordinarie och  

    extra fullmäktige. 

3. SKK svarar för samtliga kostnader för av SKK utsedda representanter. 

4. Är någon av dessa vald delegat gäller för denne samma som för annan vald delegat. 

§ 8 Styrelse 

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av fullmäktige vald huvudstyrelse, i dessa stadgar kallad 

styrelsen. 

Moment 1 Styrelsens organisation 
* Styrelsen består av ordförande, och fyra, sex åtta eller tio ordinarie ledamöter samt en och högst fyra 

suppleanter. 

* Ordinarie fullmäktigemöte väljer vartannat år ordförande för två år, övriga ledamöter för fyra år samt 

suppleanter  

   för två år. 
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* Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid fullmäktigemötet visar, eller om röstetal saknas, enligt beslut av  

   fullmäktige. Endast den som är medlem i tillhörande rasklubb kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant. 

* Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att 

   adjungera person eller personer. Denne eller dessa har förslags- och yttranderätt men inte rätt att delta i beslut. 

* Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens  

   firma.  

* Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att  

   handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. 

* Styrelsen har rätt att anmäla person till SKK:s Centralstyrelse för utfärdande av temporärt tillträdes-eller  

   tävlingsförbud.      

* Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller, vid förhinder för denne, från vice ordföranden. 

* Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.  

* Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras. 

* Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid 

   sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den 

   mening som stöds av tjänstgörande ordförande. 

Moment 2 Styrelsens uppdrag 
Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa stadgar, i stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer, 

bland annat: 

* Ansvara för klubbens avelsfrågor. 

* Bereda ärenden som ska behandlas av fullmäktigemötet. 

* Verkställa av fullmäktigemötet fattade beslut och uppdrag. 

* Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens. 

* Avge årsredovisning till ordinarie fullmäktigemöte. 

* Senast 8 veckor före ordinarie fullmäktigemöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och  

   resultaträkningar till revisorerna. 

* Senast den 30 april varje år sända ett exemplar av årsredovisningen och revisorernas berättelse till SKK. 

* Utse delegater och suppleanter till Kennelfullmäktige i den ordning som stadgar för SKK föreskriver 

* Senast 30 dagar efter ordinarie fullmäktige till SKK lämna uppgift om styrelsens sammansättning och om  

   viktigare funktioner utanför styrelsen. 

* Skicka ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträde och fullmäktige till SKK. 

* Tolka stadgar samt ha rätt att bevilja dispens från fastställda rasklubbs-, lokalklubbs- och avdelningsstadgar. 

* Upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar. 

* Avge yttranden över ärenden som SKK hänskjutit till klubben. 

* I övrigt sköta klubbens angelägenheter. 

§ 9 Revisorer 

Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas 

av de revisorer som utsetts av fullmäktigemötet. 

Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av två år. Med två år menas tid från det fullmäktigemöte då val 

skett till nästa ordinarie fullmäktigemöte. 

Klubbens räkenskaper ska tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast åtta veckor  

före ordinarie fullmäktigemöte. 

Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före ordinarie fullmäktigemöte.  

Revisorernas berättelse ska ingå i de handlingar som, enligt § 7 moment 1, före ordinarie fullmäktigemöte sänds 

till rasklubbar och delegater.  

Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträde. 

Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden. 

Revisorerna har rätt att yrka att ett extra fullmäktigemöte ska hållas. 

§ 10 Valberedning 

Av fullmäktigemötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie 

fullmäktigemöte. 

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska 

vara två år och för övriga ledamöter fyra år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje 

fullmäktigemöte. 
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Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. 

Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden. 

§ 11 Protokoll 

Protokoll ska föras vid fullmäktigemöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som 

behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda 

justerare. 

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar. 

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt. 

§ 12 Disciplinärenden 

För disciplinärenden och dessas handläggning gäller stadgar för SKK. 

§ 13 Force majeure 

Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, 

naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan 

genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda 

avgifter som avser sådant evenemang. 

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till 

täckande av uppkomna kostnader. 

Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK:s Centralstyrelsen. På motsvarande sätt har 

klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. 

Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke 

genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om 

sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader. 

§ 14 Stadgeändring 

Förslag till ändring av dessa stadgar ska handläggas enligt § 7, mom. 3, punkt 17. 

Beslut om ändring av stadgarna fattas av fullmäktigemötet. 

För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de delegater som deltar i beslutet vid ett 

ordinarie fullmäktigemöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande 

fullmäktigemöten, varav minst ett ska vara ordinarie. 

Klubbens stadgar jämte ändring av dessa ska fastställas av SKK:s Centralstyrelsen. 

§ 15 Upphörande av klubben 

Beslut att hos SKK:s Centralstyrelsen begära få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid fullmäktigemöte. 

För att beslut om upplösande av klubben ska vara giltigt ska detta ha fattats av två på varandra följande 

fullmäktigemöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare fullmäktigemötet ha stötts av minst tre fjärdedelar 

av de röstande. 

Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK ska klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SKK att 

användas på sätt som sista fullmäktigemötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 

1 och 2. 
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Valberedningen förslag till fullmäktige 2019 Svenska Bergs och Herdehundsklubben 

      

 

 

Funktion  Namn                      Mandat tid 

    

Ordförande Carina Nilsson Omval 2 år                                         

 

Ledamot  Harrieth Sandberg                     Omval 4 år 

  Annika Schrörder                     Omval 4 år 

  Susanne Lindberg                     Omval 4 år 

  Maria Schwanborg                     Nyval 4 år 

 

Suppleant  Annelie Isaksson                     Omval 2år 

 Marianne Lindblom                     Omval 2år  

   

Revisor  Bengt-Olof Runbjer                     Omval 2år 

  Katrin Hurny                      Omval 2år 

 

Revisorssuppleant Kicki Lychnell                      Omval 2år 

  Beatrice Barck                      Omval 2 år  

 

   

  Förtroendevalda med 2 år kvar 

 

Ledamot  Susanne Vähäniitty                      

  Helén Johansson   

Silvana Carlén                      

  Sven-Erik Henriksson  

 

 

 

 

 

 

 

Lena Larsson                    Roine Lindberg  Björn Holst 
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SBHK:s förtjänsttecken  

 
Statuter för Svenska Bergs- och Herdehundsklubbens Förtjänsttecken 

Medlem som på ett föredömligt sätt främjat Svenska Bergs-och Herdehundsklubbens mål och verksamhet kan tilldelas  
Svenska Bergs-och Herdehundsklubbens Förtjänsttecken av guld och silver. 

Arbetet ska vara av den karaktär att det kommit Svenska Bergs-och Herdehundsklubbens till stor nytta och framåtskridande. 

Medlemmen ska ha varit representativ för sin organisation under föreslagen tid. 

Medlemmen ska ha arbetat inom organisationen i minst 5 år (silver) respektive minst 10 år (guld). 

 
 Silver   Guld   
 Ariana Carlén   Ulrika Hermelin 

Eva Bentzér   Carina Nilsson 

  Christer Thyrén   Susanne Lindberg 

Christina Klosterberg  Susanne Vähäniitty 

 Kicki Svalin   Harriet Sandberg 

     Silvana Carlén 

     Roine Lindberg 

      Marianne Lindblom 

    

 

SBHK:s uppfödarmedalj 2019 

 
Statuter för Svenska Bergs- och Herdehundsklubbens Uppfödarmedalj 

Medlem som under minst 10 år på ett förtjänstfullt sätt genom uppfödning främjat aveln inom SBHK:s raser  

kan tilldelas Svenska Bergs- och Herdehundsklubbens Uppfödarmedalj. 
Medlemmen ska också vara ett föredöme när det gäller kontakten med valpköpare, andra uppfödare,  

medtävlare och organisationens förtroendevalda. 

Medlemmen ska arbeta i enlighet med SKK´s avelspolicy och rasklubbens avelsstrategi (RAS) 

 
Kennel Bambella´s, Pyreneérhund 

 

Kennel Komandorans, Mastiff 

 

Kennel Swed Snowsaver’s, Sankt Bernhardshund 
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Årets Hund 2017 

 

   
                      Vi'Skaly's Harlem Shake           Vi’skaly’s Mumin 

 

 

Årets Veteran 2017 

 

 
Bernhardlundens June Carter 

 

 

Årets Uppfödare 2017 

 

 
Kennel Czaruso 
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ÅRETS HUND 2017   

placering Hundens namn Ras poäng 

1 Vi'Skaly's Harlem Shake  Pyrenéerhund 131 

 Vi'Skaly's Mumin  Pyrenéerhund 131 

3 Pompino's Carmencita  Pyreneisk Mastiff 90 

4 Soleil Tornádo Erben  Mastin Espanol 81 

5 Canil Pavlova Franzie Cao da Serra Estrela 75 

6 Bam-Bellas Key To Success  Pyrenéerhund 64 

7 Fridala's Borgward Isabella  St. Bernhardshund KH 56 

8 Bernhardlundens Magic Miracle  St. Berhardshund LH 55 

9 All Brand Bordeaux Maximus  Douge de Bordeaux 51 

 Bernhardlundens June Carter St. Bernhardshund LH 51 

 Hurricaneforbassmassdelagrandealzin  Mastiff 51 

    

 Årets Veteran 2017   

 Hundens namn Ras poäng 

1 Bernhardlundens June Carter St. Bernhardshund LH 250 

2 Vi'Skaly's A Spoonful Of Stardust  Pyrenéerhund 128 

3 All Brand Bordeaux Maximus  Douge de Bordeaux 124 

4 Red Dog's White Russian  Kuvasz 84 

5 St Zamba's Remember Rolex  St. Bernhardshund KH 70 

6 Vi'Skaly's A Fistful Of Fun  Pyrenéerhund 67 

7 Courmayeur's Xavier  St. Bernhardshund LH 31 

8 Bernhardlundens King Of The Road  St. Bernhardshund LH 15 

9 Brave And Beauty Waltzing Mathilda  Kuvasz 5 

 Royal Bourdeux Melody  Douge de Bordeaux 5 

    

 ÅRETS UPPFÖDARE 2017   

 Kennel Ras poäng 

1 Kennel Czaruso Kuvasz 212 

2 Kennel Vi´skaly´s Pyrenéerhund 182 

3 Kennel Dein Hard´s St. Bernhardshund LH 66 

4 Kennel Bambella´s Pyrenéerhund 41 

5 Kennel Kiibumbies St. Bernhardshund LH 40 

6 Kennel Bernhardlunden´s St. Bernhardshund LH 30 

 

 

 

 
Årets Hund 2018 
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Vi'Skaly's The Special One  

 

 

Årets veteran 2018 

 

 
Bernhardlundens June Carter 

 

 

Årets Uppfödare 2018 

 

 
Kennel Czaruso 
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 ÅRETS HUND 2018   

placering Hundens namn Ras poäng 

1 Vi'Skaly's The Special One  Pyrenéerhund 128 

2 Baggemålas Paradis Jumbo  St. Bernhardshund LH 127 

3 Vi'Skaly's Harlem Shake  Pyrenéerhund 127 

4 Pompino's Carmencita  Pyreneisk Mastiff 83 

5 Czaruso Hope  Kuvasz 64 

6 Redlegends I Am Canuck  Douge de Bordeaux 51 

7 Fridala's Borgward Isabella  St. Bernhardshund KH 45 

8 Czaruso Criminal Mind  Kuvasz 44 

9 Landkildens Elvira  Broholmer 44 

10 Evitagårdens Ronaldo de La Atlas  Pyreneisk Mastiff 38 

    

 Årets Veteran 2018   

 Hundens namn Ras poäng 

1 Bernhardlundens June Carter St. Bernhardshund LH 283 

2 Red Dog's White Russian  Kuvasz 61 

3 Sorschies Nemes Hermész  Kuvasz 41 

4 Vi'Skaly's Stage Diver  Pyrenéerhund 40 

5 Benissa von Camperville  Pyreneisk Mastiff 30 

6 Vi'Skaly's Betzy Lou  Pyrenéerhund 5 

    

 ÅRETS UPPFÖDARE 2018   

 Kennel Ras poäng 

1 Kennel Czaruso Kuvasz 180 

2 Kennel Vi´skaly´s Pyrenéerhund 60 
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 Medlemmar 
 Rasklubbs medlemmar 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

 Bernhardinerna KGBV 141 164 153 169 182 175 171 140 

 Broholmer föreningen 214 162 163 146 157 169 114 91 70 

 Klubben för Gårds-och Boskapsvaktare 197 77 20 18 16 52 68 24 27 

 Maremmano Abruzzese sällskapet 30 30 28 24 30 31 37 37 56 

 Pyreneérsällskapet 72 70 114 127 145 150 175 168 157 

 Pyreneiska Mastiffklubben 51 44 54 59 72 58 55 38 61 

 Svenska Cão da Serra da Estrela föreningen 41 40 37 38 37 47 64 71 152 

 Svenska Dogue de Bordeauxklubben KGBV KGBV 86 96 43 34 KGBV KGBV 181 

 Svenska Kuvaszklubben 95 111 104 88 95 90 99 112 142 

 Svenska Mastiffklubben 67 43 44 50 58 x x x x 

 Svenska Ovcharka Klubben 20 21 22 19 23 21 32 26 38 

 antal medlemmar 787 739 836 818 845 834 819 738 1024 

           

           

           

Registrerade 

grupp RAS 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

2 AIDI 0 1 0 0 1 0 0 8 1 

2 BROHOLMER 36 13 10 17 16 18 8 11 6 

2 CAO DA SERRA DA ESTRELA, PELO COMPR 0 2 1 2 2 0 8 0 0 

2 CAO FILA DE SAO MIGUEL 0 1               

1 CIOBANESC ROMANESC MIORITIC 1                 

2 CIMARRÓN URUGUAYO 2 0 2 0 3 1 0 7 7 

2 DOGUE DE BORDEAUX 90 92 72 107 102 86 117 95 128 

2 FILA BRASILEIRO 1 0 1 7 4 5 0 0 0 

1 JUZJNORUSSKAJA OVTJARKA 0 1 0 0 2 1 1 1 0 

2 KANGAL ÇOBAN KÖPEGI 1 1 1 1 0 1 0 7 0 

2 KAVKAZSKAJA OVTJARKA 14 4 16 3 8 10 10 18 3 

1 KUVASZ 10 31 15 20 8 17 27 33 46 

1 MAREMMANO ABRUZZESE 15 8 20 1 4 10 2 14 41 

2 MASTIFF 30 24 26 33 14 13 57 53 15 

2 MASTÍN ESPANOL 1 0 1 5 0 1 1 0 0 

2 PERRO DOGO MALLORQUÍN/CA DE BOU 1 0 0 1 9 8 1 17 22 

1 POLSKI OWCZAREK PODHALANSKI 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

2 PYRENÉERHUND 65 37 86 43 60 68 78 78 66 

2 PYRENEISK MASTIFF 18 5 14 8 1 18 6 26 12 

2 SANKT BERNHARDSHUND, KORTHÅRIG 72 43 34 39 49 58 54 67 72 

2 SANKT BERNHARDSHUND, LÅNGHÅRIG 65 56 113 103 91 106 93 84 118 

2 SARPLANINAC 0 0 9 0 0 0 7 0 9 

1 SLOVENSKÝ CUVAC 0 0 3 0 0 1 2 2 1 

2 SREDNEASIATSKAJA OVTJARKA 3 4 27 5 1 2 3 6 6 

2 TOSA 2 3 7 2 1 8 5 4 1 

  antal registrerade 428 327 459 397 376 432 480 531 554 

 
 

 

http://www.estrela.se/
http://www.estrela.se/
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