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                              Protokoll fört vid styrelsemöte Svenska Bergs- och Herdehundsklubben

  

                                                                                           

            

 
 

 

 

 

 

 

§ 92  Mötets öppnande 

 Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

                      vid kl. 18.50     

 

§ 93  Val av protokollförare 

 Till protokollförare valdes Marianne Lindblom 

 

§ 94  Godkännande av dagordning 
 Dagordningen för mötet godkändes 

 

§ 95  Val av person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll 
 Till justerare valdes Helén Johansson 

 

§ 96  AU- beslut 
 AU-beslut har fattats att köpa in en 10 liters kaffebryggare inför Norje Boke  

                      Styrelsen godkände AU beslutet. 

 

§ 97  Föregående protokoll  

ML har mailat loggan (berget & herden) till AI. Foldern behöver göras om helt 

och hållet, AI tittar på vilken modell på folder man kan använda sig av. Efter en 

genomgången av föregående protokoll, PR 5/2018 beslutade styrelsen att lägga 

protokollet till handlingarna. 

 

§ 98  - Inkommande/utgående post 

 Inbjudningarna för utställnings- och domaransvarig samt CUA Brush-up har 

inkommit från SKK. Styrelsen beslutade att CN åker på kursen för 

utställnings- och domaransvarig. Om rasklubbarna väljer att inte åka på 

denna, kommer SBHK anordna ett telefonmöte där informationen ges till 

ansvariga inom rasklubbarna. Då vi tycker att kostnaden för CUA Brush-up 

är för dyr, skickas ingen på denna från SBHK. 

 Ansökan om vidareutbildning från Lena Persson har godkänts och skickats 

in till SKK.  

 Diverse protokoll har inkommit. 

 SBHK har med bestörthet tagit del av CS protokoll angående retroaktiv 

registrering av labrador. Trots alla skrivelser från specialklubbar och 

rasklubbar så har CS valt att ställa sig bakom detta VD beslut. sign. 

  

Närvarande: 

Carina Nilsson (CN) 

Annelie Isaksson (AI) 

Susanne Lindberg (SL) 

Helen Johansson (HJ) 

Marianne Lindblom (ML) 

Annelie Åhlén (AÅ) 

Marie Schwanborg (MS) 

Anm. Frånvaro: 

Annika Schröder (AS)  

Harriet Sandberg (HS) 

Ej anm. Frånvaro:  
Silvana Carlén (SC) 

Sven-Erik Henriksson (SEH) 

Susanne Vähäniitty (SV) 

 

               Protokoll: 6/2019 

               Datum: 2019-07-25 

              Plats: Telefonmöte 
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§ 99  Ekonomi 

 SC har bokfört fram till och med 30/6 och resultatet ser lovande ut. 

 

§ 100 Styrelse 
 Nya loggan för SMHK har skickats in till Inter Silvi 

 

§ 101  Kommitté/arbetsgrupper 

- Avel 

 Skrivelse angående övertagande av rasansvar för Mastino Napoletano 

skickas in till FK innan den 22/8 då nästa FK möte är. 

 Nytt datum för möte med avelsansvariga i rasklubbarna ska undersökas, 

eventuellt i februari 2020 

 KGBV – CN deltog på styrelsemötet och RAS för St. Bernhard ska 

revideras, deadline är satt till 15 oktober då nya förslaget ska vara klart. ML 

ska prata med de som ska arbeta med RAS för St. Bernhard i Norje Boke. 

 

- Utställning 

 Norje-Boke: 185 hundar är anmälda till SBHKs utställning på söndagen. 

Rasklubbarna har också bra siffror vad gäller anmälda hundar. Till 

fredagskvällen är det 124 vuxna och 12 barn anmälda till middagen. 

Därutöver tillkommer många barn under 6 år och vi kommer därför även att 

koka korv till de yngre barnen. 

Supreme BIS för alla BIR vinnande hundar på lördagen, Inter Silvi har 

sponsrat med rosetter till alla deltagarna i Supreme BIS:et. 

Lotteri: fredag och söndag, priser till detta måste alla hjälpas åt att fixa. 

Styrelsen beslutade att priset för lotterna är samma som vi haft tidigare 25 

kr/st eller 5 lotter för 100 kr 

 

ANSVAR - ALLA måste hjälpa till! Fredagskväll: maten kommer kl. 18,15 

och ska börja serveras 18,30. Vi måste serva med allt som behövs för detta. 

Söndag – städa samt kontrollera att det ser snyggt och rent ut. Brygga kaffe, 

fixa toast etc i fiket. Alla hjälps åt! 

 

Hjärnfonden – det rullar in pengar vilket är roligt. Per den 25/7 har det 

kommit in 3570kr 

 

Hundsport – ML skriver om vårt 20 års jubileum i Norje Boke och skickar in 

det till Hundsport.  

 

Fotografering - Supreme BIS hundar fotograferas på lördagen, BIS 

fotograferas på söndagen, samt lite från aktiviteterna på fredagskvällen. 

 

Öland: SL kör ut inbjudan till den nu. Anmälan går ut den 5/8. Fler hundar 

behövs ”raggas”. 

 

Moheda: annons till Hundsport måste in. Tidigare år har annonsen varit 1/8 

dels sida, i år gör vi istället 1/16 dels annonser som publiceras i 2 nummer 

av Hundsport. HS nr 6 har deadline 23/8 och HS nr 7 har deadline 30/9. SL 

fixar annonserna. sign. 
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- Praktiskt arbetande boskapsvaktare 

 Inget att rapportera vid detta möte. 

 

- Mentalitet 

Ingen från gruppen var närvarande på mötet. 

 

- Sociala medier 

 Fungerar bra 

 

 

§ 102  Rasklubbarna 
Skrivelsen från SSRK är utskickad till rasklubbarna. Två av våra rasklubbar har 

skickat iväg svar på denna skrivelse. 

Mentorer – skicka en kort presentation om er själva till respektive rasklubb. SL 

kan hjälpa till att förklara om ni behöver hjälp. 

 

§ 103  Övriga Beslut 
 Inga övriga beslut fattades 

 

§ 104  Övrigt 

 Färdiga domare på våra raser: Marie Callert – PM, Anette Edlander – DdB, 

 Ann-Christin Johansson – DdB 

 Frågan om etiska och moraliska regler vid bedömning av hundar där 

handler/domare känner varandra samt jobbat tillsammans lyftes upp till 

diskussion. Tullar man i vissa fall lite för mycket på reglerna? 

 Diskussion om att ha utställningar kvällstid istället för dagtid när det är 

varmt. 

 

§ 105  Nästa styrelsemöte 
 Telefonmöte den 29 augusti kl. 18.45 

 Motioner inför KF, viktigt att vi tittar på dessa och sätter oss in i detta för att 

                      komma med synpunkter  

 

§ 106  Mötets avslutande 
 Ordförande CN tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 20.10 

 

 

 

 

 

 

  

 

 / Marianne Lindblom /     / Carina Nilsson /          / Helén Johansson/ 

       Protokollförare             Mötesordförande                 Justerare 

 

 

 

  

 

    

 


