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        Protokoll: 7 / 2019 

        Datum: 2019-08-29  

                                 Plats: Telefonmöte 

 

Närvarande: Carina Nilsson (CN)             Anm. frånvaro: Sven-Erik Henriksson (S-EH) 

             Susanne Lindberg (SL)                     Anneli Åhlén (AÅ) 

 Silvana Carlén (SC)        

 Susanne Vähäniitty (SV) 

Helén Johansson (HJ) tom. delar av §116  

Annika Schröder (AS)                   

 Harrieth Sandberg (HS) 

Annelie Isaksson (AI)  

 Marianne Lindblom (ML)   

 

§ 107 Mötets öppnande 
  Ordförande Carina Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 18,45. 

 

§ 108 Val av protokollförare 
  Till protokollförare valdes AS. 

 

§ 109 Godkännande av dagordning 

  Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

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

  Till att justera dagens protokoll valdes Susanne Vähäniitty. 

 

§ 111 AU-beslut 

AU-beslut har fattats att skänka 20 % av intäkterna från lotteriförsäljningen som 

skedde 2019-08-02 i Norje boke, dessa 20% skänks till Hjärnfonden/ALS. 

Summa 2510 sek. 

Styrelsen godkände AU beslutet. 

 

§ 112 Föregående protokoll  

§ 101 Utställning 

Då det numera i HS inte finns 1/16 dels annons möjlighet utan det minsta är 1/8 

annons sker annonsering i det nummer som utkommer i november. 

Efter en genomgången av föregående protokoll, PR 6/2019 beslutade styrelsen att 

lägga protokollet till handlingarna. 

 

§ 113 Inkommande / utgående post 

Postlista mailad av SV till samtliga i styrelsen.  

 

HS kommer att anmäla sig till ”seminarium för domar- och utställningsansvariga” 

som kommer att arrangeras 27-28 oktober i SKKs lokaler i Rotebro. 

 

Monika Åkesson (som var med i Norje Boke) har godkänts för utökning av sitt 

rasregister med alla raser ingående i SBHK.  

   

§ 114 Ekonomisk rapport 

Ekonomin är fortsätt stabil. sign. 
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§ 115 Styrelsen 

- KF 

Alla handlingar samt motioner finns på SKKs hemsida, styrelsen blev ombedd att ta 

del av detta till nästa styrelsemöte och ge sina synpunkter.  

- Domarkonferens 

Broholmerföreningen - försöker få tag på bilder på rastypiska hundar. All fakta är 

skriven. Inväntar ”löptext” (kommentarer till standarden) från Danmark. Se till att 

jobba på och inte tappa fokus då tiden är knapp 

Mastin Español – jobbar på det sista i kompendiet. 

Person som skall göra Layouten till både Broholmer och Mastin Español, är 

tillfrågade. 

Gruppen för domarkonferensen kommer att ha ett möte under oktober. 

 

Maria Schwanborg har den 23 augusti, pga tidsbrist, tackat för sig i SBHKs styrelse 

och ställer sin plats till förfogande. 

 

§ 116 Kommittéer / arbetsgrupper 

   - Avel 
ML har skickat in Mastino Napoletano skrivelsen till SKK 

Nytt möte med avelsansvariga i rasklubbarna bordläggs till nästa möte. 

 

- Utställning 
Norje Boke: Ett stort tack riktas till: 

Utställare 

Sponsorer 

Domare, ringsekreterare, elever och aspiranter 

Funktionärer 

Samtliga som skänkt pengar till Hjärnfonden till minne av Bo Sandström 

Till alla som skänkt lotteripriser 

ALLA som var med och gjorde helgen till en härlig tillställning. 

 

Det var en fantastisk helg och ett otroligt bra arbete gjordes inför denna 

dubbelutställning i samband med SBHK 20 år! 

 

Öland: 37st hundar är anmälda till Öland.  

 

Moheda: annonsen är klar men ligger inte ute ännu, ska ut på hemsida och FB. 

Rasklubbarna delar den vidare på sina sidor.  

Domare till både inofficiella och officiella utställningarna är klara. 

2019-11-28 är sista dag för anmälan. 

Styrelsen kollar upp olika appar för inofficiella utställningar där man kan annonsera 

gratis. 

 

2020: ansökan om utställning gjordes till 2 maj i Åstorp – tyvärr blev det dubbelt då 

även Lidköping har fått byta helg på sin utställning. 

SKK godkände då att vi istället flyttade vår utställning till den 1 maj i Lidköping.  

 

- Praktiskt arbetande boskapsvaktare 

AI har ingen möjlighet att delta på Hushållningssällskapet 2019-08-31 sign. 
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- Mentalitet 

Den kortade texten om DdB och St Bernhard finns, och arbetet med övriga raser har 

inte arbetats på, men SV tar upp arbetet med detta inom kort.  

SV gör en skrivelse med protokollsutdrag från PR5/2019 och skickar till SKK 

gällande att det är väldigt svårt att få plats på BPH beskrivningar runt om i landet. 

Uppfödare verkar prioriteras. 

 

- Sociala medier 

Flyter på. 

 

§ 117 Rasklubbarna 

Mastiff – hade ett extra årsmöte 2019-08-03 i Norje Boke.  

SV har gått in i klubben som en extra resurs och trygghet. 

 

Gällande medlemshantering via SKK– SC kontaktar SKK om offert.  

 

Mentorer – de flesta har kontaktat ”sin” klubb.  

Majoriteten av rasklubbarna har fortfarande inte skickat in sina årsmöteshandlingar 

och protokoll till SBHK! 

Checklistan kommer återigen att skickas ut till samtliga rasklubbar som en 

påminnelse. 

 

Kuvasz – kommer att ha en inofficiell utställning 2019-10-19 

 

Broholmerföreningen – kommer att ha sitt årliga läger 6 – 8 september med en 

inofficiell utställning 2019-09-08 

 

§ 118 Övriga beslut 

Det var ingen i styrelsen som ville gå distansutbildningen i Föreningsteknik som hålls 

av SKK. Detta då de flesta har gått någon form av föreningstekning och kände inte att 

behov fanns att gå nu. 

           

Mentorerna kollar med rasklubbarna kollar upp om det finns intresse samt behov av 

att gå en utbildning i föreningsteknik. 

  Kolla med rasklubbarna också om det finns något intresse för någon 

aktivitet/föreläsning som de kan tänka sig att deras medlemmar är intresserade av. 

 

§ 119 Övrigt 

Inget övrigt kom upp 

 

§ 120 Nästa styrelsemöte 

  Nästa telefonmöte blir 2019-09-18 18.45 

 

 

§ 121 Mötets avslut 

  Ordförande Carina Nilsson avslutade mötet 20.35 

 

 

 

 

 

 / Annika Schröder /     / Carina Nilsson /          / Susanne Vähäniitty / 

       Protokollförare               Mötesordförande            Justerare 


