
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dagordning 
 
 

1. Justering av röstlängden. 
2. Val av ordförande för mötet. 
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall 

justera protokollet.   
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.  
7. Fastställande av dagordningen.  
8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, 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 årsmöte givit till styrelsen. 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
12. a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

b. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 
c. Beslut om styrelsens förslag till rambudget  

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

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt stadgarna § 9. 
15. Val av valberedning enligt stadgarna § 10. 
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15 
17. Övriga ärenden som styrelsen har överlämnat till årsmötet eller som senast 21 dagar före 

årsmötet har anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig. Till 
ärendet skall styrelsen för behandling av årsmöte avge utlåtande och lämna förslag till 
beslut.  
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17. 
kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 

1. Hedersmedlem 
Enligt stadgar för Svenska Sennenhundklubben §3 kan årsmötet efter förslag från 
styrelsen till hedersmedlem kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat SShKs 
syften. 
 
Förslag från styrelsen att kalla Jane och Lars Ankarbäck till hedersmedlemmar av 
Svenska Sennenhundklubben. 
Motivering 
Jane och Lars har under många år arbetat för klubben på ett mycket förtjänstfullt 
sätt. De har bla byggt upp hälsoregistret, arbetat med hemsida, varit adjungerad 
till avelsrådet. 
Två eldsjälar värda att uppmärksammas! 
 

2. Motion 1 
 

 
 



 
Verksamhetsberättelse 2021 

 
Styrelsen för Svenska Sennenhundklubben avger härmed följande verksamhetsberättelse 
avseende verksamhetsåret 2021. 
 

Ändamål  
Verksamheten har under året utgått från stadgarnas ändamåls paragraf vilken föreskriver att: 
 
För SShK gäller det för SKK:s medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt 
skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom: 
 
▪ att främja och utveckla goda former av 

hundsport  
▪ att väcka intresse för och främja avel av 

mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, 
jaktligt och exteriört fullgoda rasrena 
hundar 

▪ 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 
hundägandet 

 

 

Förtroendevalda 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning 
 
Ordinarie ledamöter: 
Fredrik Torstensson Ordförande AU 
Anderz Ericsson Vice ordförande 
Birgitta Palo Johansson Skattmästare AU 
Karina Larsson Sekreterare  AU 
Beth-Lis Raghall 
Ingrid Käll 
Lisette Wallström 
 
Suppleanter: 
Frida Svenzon 
Niklas bergström 
 
Revisorer: 
Ordinarie: Ingalill Svedmyr och Kristina Rifall Björkell 
Suppleanter: Sofie Johansson och Lena Rydgren 
 
Valberedning: 
Mia Nygårds sammankallande 
Inga-Lill Nilsson Springare 
Anita Ottermark 
 
  

1. Årsmöte och styrelsemöten 
Pga pandemin så hade vi ett digitalt förenklat årsmöte som hölls helgen den 19-21 mars 2021. 
Styrelsen har haft under året haft 3 fysiska möten varav en arbetshelg. Vi har även haft 5 digitala 
möten via skype. Mellan sammanträdena har styrelsen haft kontinuerlig kontakt via e-post och 
telefon. 



 

2. Styrelsen 
Styrelsen har under året arbetat med en ny hemsida. Vi har även arbetat med att hitta nya 
medlemmar till utställningskommittén och i början på 2022 så ska de och ansvariga för våra 
rasspecialer träffas och bygga upp ett samarbete och få struktur på hur de ska arbeta i framtiden. 

 

3. Medlemsstatistik 
Antalet medlemmar i klubben den 31/12 var 1062 med medlemskap enligt följande 
Ordinarie: 876 
Familjemedlem: 100 
Utlandsmedlem: 14 
Valpköpare: 59 
Hedersmedlem: 8 
Ungdom: 5 
 
Hedersmedlemmar under 2021 har varit Berndt Klingeborn, Margareta Olsson, Bengt-Erik Ljung, 
Tullia Bengtsson, Gunilla Odenfeldt, Anita Mårtensson, Bengt Mårtensson samt Pia Magnusson 

 

4. Ekonomi 
Årets resultat är 68 610,92 kronor 

 

5. Deltagande på möten, konferenser och utbildningar 
SShKs styrelse har deltagit vid 

• 30/1 SKK specialklubbskonferens, den var digital. 

• 23-24/10 Kennelfullmäktige 
 

6. Avelsrådet 
Toril Melangen Sammankallande 
Ute Rüegg 
Lotta Åhs lämnade i september sitt uppdrag som avelsrådsmedlem 
Eva Sundell Johansson 
Ing-Marie Jonsson 
Jane Ankarbäck Adjungerad 
Lina Martinsson administrativ support 
 
Avelsregionansvariga 
Syd- Cecilia Mogor 
Blekinge/Småland – Anna-Karin Jönsson 
Stockholm- Inger Ahlin 
Dalarna/Gästrikland – Eva Sundell Johansson 
Norra Norrland - Ulf Käll 
Väst – Lisette Wallström 
 
Grosser schweizer Sennenhund, Södra Norrland, Östergötland och Värmland/Mälardalen är 
vakanta. 
 
Avelsrådet har under 2021 haft 2 fysiska möten samt 9 digitala möten. Utöver det så har 
avelsrådet kontinuerlig kontakt med varandra. 
 
Registreringar 2021 
• Appenzeller sennenhund – inga registreringar 
• Berner sennenhund – 347 registrerade hundar varav 172 hanar och 175 tikar (-12,81 % mot 
2020) 
• Entlebucher sennenhund - 1 registrerad hund varav 1 hane (+100% mot 2020) 
• Grosser Schweizer sennenhund 15 registrerade hundar varav 8 hanar och 7 tikar 
(-34,78%) 

 



Statistik 2021 
 

Uppgifter ur SKKs databas: 

SKK registrerade kullar 65 

SKK registrerade valpar 321 

Uppgifter som uppfödarna rapporterar till SShK: 

Total antal parningar 113 

● Kullar 59 

● Tomma tikar 54 

Total antal valpar 318 

● Levande valpar 259 

● Dödfödda valpar 59 

Avliden före registrering 12 

Snitt 24 

 

 
355 hundar finns aktiverade i HSIMS (april 2022).. 
 
Avelsrådet har under 2021 arbetat med 

● Administration och hantering av frågor som rör valpförmedling, kennellista, uppgifter till 

● hälsoregistret, registrering av uppgifter från uppfödare kring parningar och valpningar. 

● Vidarebefordrat hälsoinformation till Bernergarde. 

● Besvarat och hanterat frågor från medlemmar, uppfödare och täckhundsägare. 

● Informerat medlemmarna via hemsidan, klubbens tidning Sennenbladet och Fb sidan 

● Information till och utbyte med avelsregionerna.  

● Under sista kvartalet 2020 startades en FB-grupp “SShK Avel och uppfödning” där alla 

som är intresserade av avelsfrågor och är medlem i SShK kan diskutera avelsfrågor. 

● Lämnat uppskov från utställningskraven vid parning under pandemin Covid 19 

● Lämnat dispens för valpning före 2 års ålder för tik  

● Samarbetat med SLU UDS i Uppsala om reproduktionsproblem hos berner sennenhund. 

“Hanhundsprojektet” där medlemmar har deltagit med sina hanhundar och reproduktion 

hos tik där klubbens statistik om parning och valpningar har använts. 

● Årlig uppföljning av RAS dokumentet för Berner. Uppdatering av kapitel 1 RAS Berner. 

● Deltagit på Avelskonferens för avelsfunktionärer anordnad av SKK online, temat för 

konferensen var "Hundavel på 2020-talet". 

● Arbetat med förslag till ändring av klubbens avels- och uppfödaretiska regler 

● Skapat en enkät om hälsa hos Grosser som skickades ut i början av 2022. 

● Börjat planera för SShK Avelskonferens för 2022 

● SH-test: avelsråd har haft möten med SKK/ AK  

 
 



 
 

7. BPH/MH-kommittén 
Fredrik Torstensson sammankallande   
Beth-Lis Raghall 

 

Klubben har idag en komplett BPH bana i Brastad samt delar av en bana i Tåme. 

 

2021 hölls det 4 BPH tillfällen med sammanlagt 39 hundar i Ljungby och Tidaholm. 

Dessa var 30 Berner samt 9 Grosser. 

 

Utöver detta så har hundar deltagit i BPH och MH runt om i Sverige och totalt har 333 

stycken Berner gjort BPH när detta skrivs. 

 

En summering av 2010-talet ur BPH och MH synpunkt visar att våra medlemmar är duktiga 

på att mentalbeskriva sina hundar. SKK har som ett mål att 10% av nyregistreringarna skall 

mentalbeskrivas. Ser man fördelningen på våra fyra raser under åren 2010 tom 2019 så 

ligger vi bra till i jämförelse med SKKs mål: 

Appenzeller  8,3% 

Berner  12,7% 

Entlebucher  16,7% 

Grosser  41,2% 

 

 

8. Arbetande hundar 
 
Lydnadskommittén 

Karina Larsson sammankallande 
Kicki Lundström 
 
Då det inte varit så många tävlingar under året så ställde styrelsen in Årets arbetande hund.  
I samband med utställningen i Byske arrangerade vi en inofficiell lydnadstävling på campingen.  
Det var väldigt uppskattat och flera i publiken anmälde sig på plats. Det arrangerades även en 
inofficiell rallylydnadstävling och en ”prova på dag” under Byskedagarna. 
 

Arbetsprovskommittén 
Anita Mårtensson Sammankallande 
Bengt Mårtensson 
Marianne Olofsson 
 
Under året var det planerat för 9 provtillfällen. 
På grund av Pandemin så blev ett Arbetsprovtillfälle inställt (Degerfors). 
Arbetsprovtillfällen ägde rum i Norrköping, Blekinge, Älvkarleby (2 ggr), Moheda, Byske, Blekinge 
(2 ggr).  
 
Sammanlagt startade 37 varav 8 blev godkända prov. 
(Motsvarande siffror för 2020 var 18 ekipage och 4 godkända prov). 
 
Fördelningen startande och godkända ekipage i resp klasser: 
Klass I: 11 starter, varav 3 godkända. 
Klass II: 15 starter varav 1 godkänd. 
Klass III: 12 starter varav 4 godkända. 
  
Inofficiella Allmändraget har haft 9 provtillfällen. Allmändraget kördes av 30 (motsv 13 år 2020) 
ekipage varav 12 körde godkänt (motsv 3 år 2020). 



Inofficiella klass IV/elit har haft 8 provtillfällen. Klass IV/elit kördes av 11 ekipage och inget körde 
godkänt. 
 

Klövjeprovet 
Under 2021 har styrelsen godkänt en ny aktivitet som passar våra sennenhundar. Anna Fronth är 
ansvarig för detta och har stora erfarenheter av klövprov från Norge.  
I samband med vandringslägret i Funäsdalen den 17 september hade vi vårt första klövjeprov. 
Fyra ekipage blev godkända i bronsmärket. 
 

9. Aktiviteter 
Ingrid Käll har varit ansvarig för aktivitetsombuden. 
Klubben har indelat Sverige i 18 aktivitetsområden.  Antalet träffar är lite olika i de olika 
områdena. Men alla har haft minst två träffar per termin. Antalet besökande på träffarna är också 
mycket olika i de olika områdena beroende på hur mycket medlemmar som finns där. Många 
områden har även en tradition att vandra en adventspromenad tomteklädda och med vagnar. 
 
Det har anordnats  läger under 2021. Dessa läger lockar folk från hela landet. 

• Gävleborgs aktivitetsområde anordnade ett dragläger den 13 - 16 maj. På Älvkarleby 
fiskecamp. Det anordnades två arbetsprov samt många tillfällen till träning.  

• Skåne aktivitetsområde hade läger med många olika aktiviteter i Moheda den 9 - 11 juli. I 
samband anordnades även ett arbetsprov. 

• Stockholms aktivitetsområde hade läger på Sörsjöns camping i Norrköping.  Det 
anordnades vandringar samt drag och rallylydnadsträningar.  

• Aktivitetsombuden i Sundsvall, Västmanland samt Östergötland anordnade ett 
vandringsläger i Funäsdalen. Det var mycket välbesökt och uppskattat. Deltagarna fick 
välja mellan olika vandringsalternativ varje dag. 

 

10. PR/Info 
Hemsidan 
Webmaster har varit Lars Ankarbäck som skött alla uppdateringar av sidan. Ett stort jobb pågår 
för att ta fram en ny hemsida. 
 
Facebook 
Klubbens officiella Facebook sida har varit aktiv under året. Lina Martinsson har administrerat 
sidan. Det är 1911 personer som följer sidan (Den 31/12 2021) 
Det som lagts ut på sidan har bla varit info om våra utställningar, aktivitetsträffar, arbetsprov, 
BPH samt andra aktiviteter. Året avslutades med en adventskalender där medlemmarna kunde 
skicka in sina bilder.  

 
Mässor 
Alla mässor har under året varit inställda. 
 
Sennenbladet 
Sennenbladet har utkommit med 3 nummer.  
AnnCatrin Uppfelt redaktör 
Fredrik Torstensson Ansvarig utgivare. 
Ann-Sofie Nord Textredigering och korrektur Ann-sofie valde att under 2021 sluta. 
Maria ”Mao” Arnholdt-Olsson Textredigering och korrektur. 
 
 
Medlemsfrågor 
Medlemsansvarig har Kalle Skattman varit. Han har även varit SKKs kontaktperson avseende 
medlemsfrågor. 
 
 
 
 



Utskick till nya sennenhundägare 
Vi får kontinuerligt listor av SKK på nya ägare av sennenhundar. Dessa får ett mail med 
information om klubben och hur man blir medlem. Det är den medlemsansvariga som sköter 
detta. 

 
Utskick till nya medlemmar 
Nya medlemmar får ett välkomstmail där vi berättar om klubbens verksamhet.  
 

11. Utställningskommittén 
Frida Svensson Sammankallande 
Mye Wester 
Pernilla Svedjeby  
Lina Jansson 
Margareta Sverker Administrativ support 
Annelie Djurman Administrativ support 
 
Utställningar 2021 

• Både utställningarna i Vilsta och den i Degerfors fick tyvärr ställas in pga pandemin. 

• Byske den 14 augusti. Domare var Kurt Nilsson och Petra Högberg. 26 hanar och 42 tikar 
av alla raser = 68 hundar.  

• Kristianopel den 11 september. Domare var Liz-Beth C Liljeqvist och Per Lundström.  30 
hanar och 44 tikar deltog av alla raser = 74 hundar 
Uppgifterna om antalet kommer från hunddata och är bedömda hundar. 
 
 

Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt bidragit till verksamhetens genomförande 
och den goda stämningen. Styrelsen vill också framföra sitt tack för förtroendet under 
det gångna året. 
 

 
Fredrik Torstensson Birgitta Palo Johansson 
Karina Larsson  Lisette Wallström  
Anderz Ericsson      Ingrid Käll 
Bethlis Raghall  Frida Svenzon 
Niklas Bergström  
 
 

BALANSRÄKNING 2021-01-01--2021-12-31  

  

  

Tillgångar  
Varulager 13 845,00 

Domarkonferens 2023 18 408,50 

Plusgiro 464 473,07 

Länsförsäkringar Bank 302 700,19 

 799 426,76 

  

Eget kapital och skulder  
Eget kapital   728 573,84 

Årets resultat 68 610,92 

Stiftelsen för friskare hundar 230,00 

Upplupna social avgifter 2 012,00 

 799 426,76 



RESULTATRÄKNING 2021-01-01--2021-12-31 

  

Intäkter  
Medlemsavgifter 287 153,00 

Varuförsäljning 24 558,42 

Annonser 2 650,00 

Prenumerationer 400,00 

Diverse inbetalningar 0,00 

Utställningar 60 755,00 

Arbetsprov, BPH, Lydnad 35 272,00 

Ränteintäkter 101,28 

 410 889,70 

  

Kostnader  
Inköp priser 15 935,25 

Varuinköp 8 296,75 

Sennenbladet exkl porto 76 140,60 

Sennenaktiviteter 5 000,00 

Styrelsemöten 26 255,00 

Årsmöte 3 000,00 

Kurser 0,00 

Avelsråd 0,00 

Resekostnader, logi 7 089,50 

Uppvaktningar 1 614,00 

Dator- och kontorskostnader 15 709,00 

SKK avgifter (stambokföring mm) 19 920,00 

Diverse kostnader 40 521,35 

Försäkringar 570,00 

Avelskonferens 2020 1 800,00 

Specialklubbskonferens/KF 7 388,00 

Porto 32 195,42 

Övriga tjänster, ny hemsida 18 750,00 

Arvoden, bilersättningar, soc avg 57 833,85 

Bank- och plusgirokostnader 2 532,30 

Swish 1 422,00 

Räntekostnader 305,76 

 342 278,78 

  

ÅRETS RESULTAT 68 610,92 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Verksamhetsplan 2022 
 

Avel och hälsa 
 

● Utvärdering av enkät Grosser. 

● Påbörjan av arbetet med revidering av RAS dokumentet för Berner/ Grosser. 

● Arbeta med förslag till ändring av klubbens avels- och uppfödaretiska regler. 

● Skapa rutiner för inrapportering av OCD resultat Grosser. 

● Planera och genomföra SShK Avelskonferens 2022. 

● Ing-Marie deltar i avelsfunktionärsutbildning. 

● Delta i SKKs avelskonferens för avelsfunktionärer. 

● Delta på IWG möte/ hälsokonferens i England sept 2022. 

Arbetande hundar 

Klövjeprov   

Det som är inplanerat är klövjeprov i SShK väst, SShK Östergötland samt ett samarrangemang 
med Norska Bernerklubben den 4-6 juli i Jämtlandstriangeln. Flera aktivitetsombud kommer att 
arrangera klövjeprov till hösten.  

Lydnad/Rallylydnad 

• I samband med utställningen i Byske så kommer det att arrangeras en inofficiell 
lydnadstävling och det kommer att vara en ”prova på dag”, där medlemmarna kommer 
kunna pröva på drag, lydnad samt rallylydnad samt få information om klövjeprovet. 

 
Arbetsprov 
 
Verksamhetsplan Arbetsprovskommittén 2022 
 

• Effektmål  
För att uppfylla syftet genomförs 9 arbetsprov samt minst 9 inofficiella arbetsprov 
och 7 större träningsdagar/helger under år 2022 i följande orter: 

 
•             Officiella arbetsprov under 2022 är planerade till 9 stycken enligt följande: 

Norrköping 10 april, Blekinge 8 maj, Degerfors 29 maj, Älvkarleby 4 + 6 juni, 
Moheda 17 juli, Byske 7 augusti, Skåne 15 + 16 oktober. 

 
•     Träningstillfällen: In- och utlärning av drag för intresserade är planerade till: 

    Norrköping 9 april, Blekinge 7 maj, Älvkarleby 3 + 5 juni, Moheda 15-16 juli. 
Gäller alla officiella och inofficiella klasserna.  

 
• Aktiviteter 

 För att uppnå effektmålen genomförs nedanstående aktiviteter 
– Annonsera arbetsproven i Sennenbladet och på SShK: webbplats 
– Annonsera på SShK:s hemsida (efter anm.tiden utg) arbetsprovets plats o 

vägbeskrivning och klockslag för start. 



– I samband med Specialutställningarna, att även AP-deltagarna står med i 
katalogen även om AP är dagen före/efter utställningen.   

– Provplatsen: Material finns hos våra aktivitetsombud som ombesörjer att allt finns 
på plats enligt överenskommelse. Domaren lägger banan. 

– Rapportera in resultaten till SKK samt Sennenbladets redaktion (SShK´s adm.) 
– Ev. komplettera erforderligt material. 

 

• Resursmål  
 För att genomföra ovanstående aktiviteter anslås nedanstående belopp 

– Kostnader för resor och boende i samband med prov och domarutbildningar ca 
7 000 kr. 

 
 

 
Mentalitet 
 

Verksamhetsplan BPH och MH 2022 

 

Syftet med SShKs BPH/MH-kommitté är att verka för en god mentalitet hos Sennenhundar  

genom att både arrangera tillfällen samt i övrigt medverka till att hundar beskrivs. 

 

Kommittén skall medverka till detta genom att: 

Hjälpa till med anordnade av BPH/MH. 

Annonsera planerade BPH/MH på SShKs hemsida. 

Informera om beskrivningarna samt hur dessa går till. 

Sammanställa och informera om resultaten av beskrivningarna. 

Att ge möjlighet för att utbilda funktionärer inom BPH/MH. 

 

Den 21/3 genomförs en Beskrivar/Testledarkonferans av SKK digitalt via Zoom. 

 

Det råder allmänt stor brist på BPH funktionärer i hela landet och SShK är inget undantag 

vilket hämmar BPH verksamheten i klubben. Det är i nuläget inte rimligt att dra runt hela den 

verksamheten på en person. Verksamheten kommer därför att gå på sparlåga under 2022. 

 

Exteriör 
 
Under 2022 kommer SShK att arrangera 4 utställningar. 

• 27 och 28 maj Degerfors, Dubbelutställning då Eskilstuna blev inställd pga. pandemin. 

• 6 augusti Byske som firar 50 års jubileum i år. 

• 10 september Kristianopel 
 

Aktiviteter 
 
Syftet med våra träffar är att vi ska känna gemenskap och kan delge varandra tips och idéer om 
hur vi kan aktivera våra hundar. 
Under året 2022 ska vi fortsätta att vara aktiva med våra träffar i de olika regionerna. Innehållet 
kan variera från plats till plats. Viktigt är att alla sennenhundägare ska känna sig välkomna till 
våra aktiviteter, som kan bestå av promenader, dragträning, vardagslydnad, rallylydnad och inte 
att förglömma den i mångas ögon så viktiga korvgrillningen.  

Vi är ett avlångt land, så förutsättningarna är väldigt olika vad det gäller både avstånd och antalet 
hundar. De flesta regionerna har minst 3 träffar / termin. 

Det finns fyra planerade läger under 2022. Alla medlemmar välkomna att deltaga på dessa. 



3- 6 juni anordnar Gävleborgs aktivitetsområde ett dragläger i Älvkarleby. 

4- 6 juli anordnar SShK långvandring på Jämtlandstriangeln med klövprov. 

15- 17 juli anordnar Skånes aktivitetsområde dragläger i Moheda som firar 30 års jubileum i år.                                                                                                                                            

15- 18 september anordnar Sundsvall, Västmanland samt Östergötland ett gemensamt 
vandringsläger i Funäsdalen. 

 Planer de närmsta åren 

2023 Exteriördomarkonferens 

 

 
 
Budget 2022 
 
BUDGET 2022     

     

 Budget 2021 Utfall 2021 Budget 2022  
Intäkter     

Medlemsavgifter 305 000 287 153 300 000  
Försäljning 5 000 24 558 25 000  
Annonser 3 000 2 650 3 000  
Diverse inbetalningar 4 400 400 400  
Utställningar 2 500 60 755 120 000  
Arbetsprov, BPH, Lydnad 1 000 35 272 15 000  
Ränteintäkter 105 101 105  

 321 005 410 890 463 505  

     

Kostnader     

Inköp priser 6 000 15 935 20 000  
Varuinköp 0 8 297 7 500  
Sennenbladet 90 000 76 141 80 000  
Sennenaktiviteter 10 000 5 000 10 000  
Styrelsemöten 50 000 26 255 30 000  
Årsmöte 3 000 3 000 10 000  
Kurser/konferenser 30 000 0 5 000  
Avelsråd 20 000 0 20 000  
SKK avgifter (stambokföring mm) 0 19 920 30 000  
Resekostnader 3 000 7 090 8 000  
Diverse kostnader* 10 000 40 521 45 000  
Dator- och kontorskostnader 10 000 15 709 10 000  
Uppvaktningar/represent* 2 500 1 614 2 500  
KF/specialklubbskonf 10 000 7 388 0  
Försäkringar 600 570 600  



Avelskonferens 0 1 800 60 000  
Domarkonferens** 0 0 0  
Porto*** 20 000 32 195 32 195  
Övr tjänster, ny hemsida 0 18 750 26 250  
Arvoden, bilersättningar 2 000 57 834 59 000  
Bank- och plusgirokostnader, ränta 145 2 838 2 500  
Swish 3 500 1 422 1 500  

 270 745 342 279 460 045  

  0   

ÅRETS RESULTAT 50 260 68 611 3 460  

     

     

Kommentar:     

Utställningarna har gett ett överskott på ca 13 000 kr.    

Under året har arbetet med ny hemsida påbörjats.    

     

     

     

     

Noter:     

* Kostnader ligger på kostnadsställen Utställning, AP/BPH/Lydnad, Styrelsemöten, Årsmöte 

Här finns kostnader i samband med utställning, vi har köpt en tält och västar samt flaggor under året. 

** Domarkonferens framflyttad til 2023    

*** Porto Sennenbladet     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valberedningens förslag till årsmötet 27 maj 2022  
 

Ordförande: Yvonne Brink                          Föreslagen till nyval till 2023 

Ordinarie ledamot: Birgitta Palo Johansson                                        Vald för två år, till 2023 

Ordinarie ledamot: Karina Larsson                                Föreslagen till omval för två år till 2024 

Ordinarie ledamot: Ingrid Käll                            Föreslagen till omval för två år till 2024 

Ordinarie ledamot: Beth-Lis Raghall                           Föreslagen till omval för två år till 2024 

Ordinarie ledamot: Lisette Wallström         Vald för två år, till 2023 

Ordinarie ledamot: Anderz Ericsson                 Vald för två år, till 2023 
 

 
Suppleanter i tjänstgöringsordning om röstetal saknas 

1. Frida Svenzon                                              Föreslagen till omval för ett år till 2022 

2. Niclas Bergström                                       Föreslagen till omval för ett år till 2022 

3.  Jennie Olsson                                              Föreslagen till nyval för ett år till 2022 

 
Revisorer ordinarie  

1.  Karl Ågren               Föreslagen till nyval för ett år till 2022 

2. Irene Aili                          Föreslagen till nyval för ett år till 2022 
 

 
Revisorer – suppleanter  

1. Sofia Johansson                 Föreslagen till omval för ett år till 2022 

2. Lina Jansson                              Föreslagen till nyval för ett år till 2023 

 
Valberedning: 

1. Anna-Maria Nygårds sammankallande                                    Föreslagen till omval för 1 år. 

2. Ingalill Springare Föreslagen till omval för 2 år. 

3. Anita Ottermark Vald för 2 år, till 2023 

 

 

 

 

 



§ 17 Motion 1

 

 
 

Motion till Svenska Sennenhundklubbens årsmöte 2022

Motion angående SH-test hos avelsdjur

År 2014 kom SH-test från Antagene och vi började att testa våra hundar . Detta har hittills gjorts på frivil -

ligbasis. Det bör nu ändras till att alla svenska avelsdjur skall testas innan parning. Bakgrunden till denna 

motion är att vi nu under åtta år haft SH-testen att tillgå. Det har visat sig att alltför få har varit villiga att 

testa sina avelsdjur, vilket i förlängningen har lett till att de som testat inte har kunnat använda

sig fullt ut av testresultaten på det sättet det var tänkt. Fortfarande under 2021 är nästan hälften av dom 

avelsdjur som används i avel inte testade, förvånadsvärt nog mer tikar än hanhundar vilket inte borde vara 

fallet när dessa tikar ägs av uppfödare. Det smärtar oss att det finn s  uppf ödare och täckhundsägare som int e 

tar sjukdomen HS på allvar, inte följer givna rekommendationer och inte använder de verktyg som nu fin

n

s  

för att bekämpa denna mycket allvarliga sjukdom. Den som till sist drabbas är valpköparen, som i förtid får 

avliva en kär familjemedlem.

15% av våra Berner Sennenhundar dör i histiocytärt sarkom, vilket tydligt visar att det är en rasbunden sjuk -

dom. SH-testet är validerat och godkänt av Svenska Kennelklubben för bekämpning av histiocytärt sarkom 

hos Berner Sennenhund. Dessutom fin

n

s  nu HS I MS  (Hi st iocyt ic Sarcoma  Index Ma t e Se l ect ion)  där  vi  på 

ett bekvämt sätt kan testa våra tänkta avelskombinationer och på det sättet få hjälp med avelsplanera

kombinationerna.

Sammanfattningsvis innebär vårt förslag att Svenska Sennenhundklubben tar ett stort steg mot att på sikt 

minska förekomsten av histiocytärt sarkom genom att sätta krav på att alla svenska avelsdjur SH-testas innan 

parning och på det sättet förhoppningsvis få friskare berner sennenhundar . 

Styrelsen har vid tidigare tillfällen avslagit alla försök med att få med SH-testen i våra avelsetiska regler 

med hänvisning till paragrafen från 22 april 2006 § 16 som säger att frågor när det gäller avelsetiska regler 

skall först till avelsregionerna innan dessa kan ändras. Så var också fallet årsmötet den 14 mars 2020 där 

styrelsen föreslår årsmötet att besluta att avslå motionen med motiveringen ”Styrelsen ser avelsregionernas 

åsikter som viktiga och uppdrar till avelsrådet inkomma med ett förslag baserat på avelsregionernas och 

uppfödarnas åsikter till nästa årsmöte för beslut.” (med andra ord årsmötet 2021) Årsmötet gav i uppdrag till 

styrelsen att till nästa årsmöte lägga fram förslag i frågan med beaktande av den diskussionen som varit an -

gående SH-test. Nu har det gått två år och inget har hänt när det gäller frågan om SH-test i avelsetiska regler 

varken styrelsen eller dess avelsrådet har agerat i denna fråga. Det är enligt vår mening moment 22.

Mot bakgrund av ovanstående viktiga fråga yrkar vi på:

att styrelsen får i uppdrag att ändra Svenska Sennenhundklubbens avelsetiska regler på så sätt att alla svens -

ka avelsdjur ska SH-testas före parning för att få vara med på valpförmedlingen från och med 2022-07-01.

Berndt Klingeborn  Lina Jansson

Gunilla Odenfeldt  Johanna Persson

Lotta Åhs   Ia Ynde

Björn Magnusson  Lena Ynde-Johanson

Svante Frisk   Veronica Wiklund

König Karlsson  Helena Mellqvist

Linnea Karlsson

Annica Grääs

Ingmarie Olofsson

Anders Andersson

Carin Ågren

Karl Ågren



 
Styrelsens svar 
 
Motionärerna föreslår 
att styrelsen får i uppdrag att ändra svenska Sennenhundklubbens avelsetiska regler på så sätt 
att alla svenska avelsdjur ska SH-testas före parning för att få vara med på valpförmedlingen från 
och med 220701. 
 
SShKs avel och uppfödaretiska regler är inte samma dokument som med kriterierna för att få stå 
på valplistan. Det är två skilda dokument. Styrelsen ställer sig positiv till att ändra kriterierna för 
att få vara med på valpförmedlingen så att alla svenska avelsdjur ska vara testade. Men föreslår 
att ska gälla från 1 januari 2023 då inte uppfödarna hinner testa sina hundar innan den 1 juli 
2022.  
 
Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen. Styrelsen anser även att man behöver göra en 
djupare analys varför uppfödarna väljer att inte testa sina hundar.   
 

§ 10 Uppdrag som föregående årsmöte givit till styrelsen. 
Då SShK hade ett förenklat digitalt årsmöte 2021 så kunde man inte ta upp de uppgifter som 
styrelsen hade fått från årsmötet 2020. 

  
Motion till Svenska Sennenhundklubbens årsmöte 2020 
Motion angående SH-test hos avelsdjur 
År 2014 kom SH-test från Antagene och vi började att testa våra hundar. Detta har hittills gjorts 
på frivilligbasis. Det bör nu ändras till att alla svenska avelsdjur skall testas innan parning.  

Bakgrunden till denna motion är att vi nu under fem år haft SH-testen att tillgå. Det har visat sig 
att alltför få har varit villiga att testa sina avelsdjur, vilket i förlängningen har lett till att de som 
testat inte har kunnat använda sig av testresultaten på det sättet det var tänkt. På vår 
hanhundslista som består av använda hanhundar i avel så är bara 20% av dem SH-testade. Det 
gäller också alltför många avelstikar.  

15% av våra Berner Sennenhundar dör i histiocytärt sarkom, vilket tydligt visar att det är en 
rasbunden sjukdom. SH-testet är validerat. Dessutom finns nu HSIMS (Histiocytic Sarcoma Index 
Mate Selection) där vi på ett bekvämt sätt kan testa våra tänkta avelskombinationer under 
förutsättning att avelsdjuren är SH-testade och på det sättet få hjälp med avelsplanera 
kombinationerna.  

Sammanfattningsvis innebär vårt förslag att Svenska Sennenhundklubben tar ett stort steg mot 
att på sikt minska förekomsten av histiocytärt sarkom genom att sätta krav på att alla svenska 
avelsdjur SH-testas innan parning och på det sättet förhoppningsvis få friskare berner 
sennenhundar.  

På årsmötet 2012-03-10 under § 17 så överlämnade styrelsen ett förslag om att revidera avels- 
och uppfödaretiska regler vilket årsmötet beslöt bifalla. 
I dom avels- och uppfödaretiska reglerna så nämns hur man skall se på framtida arbetet med 
avel och hälsa. Den viktiga paragrafen från 22 april 2006 § 16 nämns inte i revideringen vilket gör 
att den inte heller kan gälla.  

Mot bakgrund av ovanstående viktiga fråga yrkar vi på: 
att årsmötesbeslutet den 22 april 2006 § 16 upphävs (gäller punkterna 3, 3a och 5; sekreterarens 
notering) 
att styrelsen får i uppdrag att ändra Svenska Sennenhundklubbens 
avelsetiska regler på så sätt att alla svenska avelsdjur ska SH-testas före 
parning från och med 2021-01-01. 



_____________________________ _____________________________ 
Björn Magnusson, Svante Frisk  

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta Att avslå motionen.  

Styrelsens motivering:  

Styrelsen ser avelsregionernas åsikter som viktiga och uppdrar till avelsrådet inkomma med ett 
förslag baserat på avelsregionernas och uppfödarnas åsikter till nästa årsmöte för beslut.  

 

Motionärerna yrkar bifall till motionen och enskilt beslut i de två att-satserna. Årsmötet diskuterar 
frågan ingående.  

Årsmötet beslutar 
Att avslå motionens första att-sats.  

Motionärerna väljer efter detta beslut att dra tillbaka den andra att-satsen.  

Årsmötet uppdrar till styrelsen att till nästa årsmöte lägga fram förslag i frågan med 
beaktande av dagens diskussioner.  

I samband med senaste revideringen av RAS dokumentet för Berner Sennen 2018 så är 
rekommendationen för Hd och Ed att föräldradjurens gemensamma index för tilltänkt kull bör 
överstiga 100 vid parning. 
SKK har in sina rekommendationer för index att det ska överstiga 100 för att förbättra hälsostatus 
avseende Hd och Ed.  SShK ha valt att tillsvidare ha rekommendationen att index bör överstiga 
100 men att noga följa utvecklingen under en 5-årsperiod och ändra rekommendationerna om 
trenden är att kullindex sänks och/eller att HD/Ed resultaten försämras. 
 
Avelsrådet föreslår en ändring i Avels och Uppfödaretiska reglerna att skrivningen ”hanhund och 
tik som planeras användas i avel ”vid texten om index för Hd får ett tillägg att gälla även Ed så 
det överensstämmer med texten i RAS dokumentet. 

Ändras till ”det genomsnittliga avelsindexvärdet för föräldradjuren (avkommans förväntade index) 
för HD och ED bör överstiga 100.” 

Avelsrådet föreslår även en ändring i Avels och Uppfödaretiska reglerna avseende krav på 
rastypiskt temperament att det görs ett tillägg med BPH. 

”Bedömning kan ske vid officiella mental- beskrivningar (MH) (BPH), eller av domare på officiella 
utställningar. ” 

Föreslagna ändringar finns idag i det reviderade RAS dokumentet och frågorna har i samband 
med det lagts ut för synpunkter från uppfödare, täckhundsägare och övriga medlemmar. 

Förslag till Avels och uppfödaretiska regler avseende SH test av avelsdjur för 

Berner sennenhund 

Inledning 

Tumörsjukdomar är en av de vanligaste sjukdomarna hos rasen berner sennenhund och där den 
ärftliga tumörsjukdomen Histiocytiskt Sarkom (HS) leder till att hundar måste avlivas i relativt tidig 
ålder. Ett av de prioriterade målen i RAS är tumörsjukdomar och livslängd i rasen. 



 
Tidigare har uppfödare tittat tillbaka på lång livslängd för att kombinera lämpliga avelsdjur som 
förväntas få avkommor som har bra hälsa. Sedan många år har det i Europa framför allt i 
Frankrike men även i USA utförts forskning kring tumörsjukdomen HS och vi har idag ett 
genetiskt risktest SH test som utförs hos laboratoriet Antagene i Frankrike.  
 
Testet är idag kopplat till ett avelsverktyg HSIMS (Histiocytic Sarcoma Mating Simulation) som 
gör att en tik eller hanhundsägare har möjlighet att göra provparningar för att se vilken 
kombination som är lämpligast avseende genetisk risk hos avkomman.  
 
Många uppfödare har idag börjat att testa sina avelsdjur men det behöver bli många fler för att 
bättre kunna utnyttja hela den avelsbas vi har idag. För att i framtiden förhoppningsvis kunna få 
en högre livslängd än vi har idag och där HS spelar en stor roll krävs att fler hundar som skall gå i 
avel testas.  

Förändring av avelsregler 

Frågan om att införa krav på att avelsdjuren ska testas innan parning har diskuterats av 
uppfödare och täckhundsägare och där är det många som anser att det är tid att klubben inför 
krav och ändrar klubbens Avels och uppfödaretiska regler till att avelsdjuren skall vara testade 
innan parning. 
 
Vid ändring av avelsregler följer klubben ett tidigare årsmötesbeslut ”I enlighet med motion 
bifallen på årsmötet den 22 april 2006 § 16 att uppfödarna skall ha möjlighet att påverka och vara 
delaktig i avelsregler innan årsmötet tar beslut”. Mot bakgrund av detta och för att få en 
uppfattning om hur uppfödare, täckhundsägare och övriga medlemmar ställer sig till en ändring 
så genomfördes en enkät som riktades till uppfödare, täckhundsägare och övriga medlemmar. 
 
I de svar som kom in så var en majoritet positiva (97 av 134 svar) till att ändra reglerna och införa 
krav. En större andel av dessa svarade ja men med tillägg att det inte skall vara en tvingande 
regel utan räcker med bör. Många som var positiva hade också kommentarer och förbehåll som 
att det är för tidigt och förmedlade en oro för att avelsbasen skulle begränsas, att hundar skulle 
komma att uteslutas på grund av sitt SH-testresultat. Frågan om att det kunde vara oförenligt 
med SKK.s grundregler kom också upp. 

Samarbete med SKK 

Avelsrådet har under våren/sommaren 2021 tagit kontakt med SKK och haft ett samarbete med 
representanter från SKK.s avelskommité och genetiskt sakkunniga om huruvida testet kan 
användas som avelsverktyg och hur det är förenligt med SKK.s grundregler. 
 
I augusti 2021 kom ett uttalande och avelsrekommendationer från SKK-s avelskommitté där även 
DNA gruppen (SKK) har uttalat sig. 

”(....) gruppens uppfattning är att, även om det är ett risktest kan utgöra ett värdefullt 
verktyg i avelsarbetet i syfte att minska förekomsten av HS i rasen”. 

De avelsrekommendationer utifrån SH testet som har tagits fram innebär en möjlighet att fler 
avelsdjur kan användas i avel. 

Nuläge 

Utvärderingen av de genomförda parningar enligt vår kullstatistik visar att en stor del av avelsdjur 
redan är testade idag.   



 
 
Andel parningar med en eller båda avelsdjuren testade under 2019-2021 enligt SShKs 
kullstatistik. Även parningar som ej resulterade i registrerade valpar räknas med. Några få 
parningar rapporterades där en eller båda avelsdjur är testade utan att meddela resultatet.  

Avelsrådets förslag till styrelsen SShK 

Eftersom enkätsvaren inte var entydiga avseende ett ja eller nej till att införa krav och att en stor 
del av uppfödarna redan idag använder testade hundar föreslår Avelsrådet följande ändring till 
avels- och uppfödaretiska regler: 
 

(...) Hanhund som planeras användas i avel:  
- Skall vara röntgad avseende höftledsdysplasi (HD).  
- Hundar med HD D eller E får inte användas i avel.  
- Skall vara friförklarad från armbågsledsdysplasi (ED).  
- Hane kan användas i avel med tik där det genomsnittliga avelsindexvärdet för   
föräldradjuren (avkommans förväntade index) för HD bör överstiga 100.  
- Utländsk hane skall ha HD A eller B.  
- Bör ha ett SH-testresultat och HSIMS används i avelsplanering. 
- Skall ej vara behäftad med andra kända allvarliga genetiska defekter. - Skall med stor 
urskiljning användas på tikar som uppfyller SShK:s krav på en  avelstik. (...) 
 
(...) Tik som planeras användas i avel:  
- Skall vara röntgad avseende HD.  
- Hundar med HD D eller E får inte användas i avel.  
- Skall vara friförklarad från ED.  
- Tik kan användas i avel med hane där det genomsnittliga avelsindexvärdet för   
föräldradjuren (avkommans förväntade index) för HD bör överstiga 100.  
- Bör ha ett SH-testresultat och HSIMS används i avelsplanering. 
- Skall ej vara behäftad med andra kända allvarliga genetiska defekter (...) 

 
Utöver det föreslår avelsrådet att utvärdera hur många hundar i avel som är testade efter 2 år.  
 
Målet ska vara att andelen parningar där båda avelsdjuren är testade når 100% om 5 år. För att 
uppnå slutresultatet bör andelen testade avelsdjur öka till 65% efter 2 år/ till slutet av 2023. 
 



 
Om statistiken för 2022 och 2023 visar att inte tillräckligt många använder testade avelsdjur 
kommer avelsrådet att föreslå att införa ett krav på SH-test för avelsdjur innan parning. 
 
 

Styrelsen står bakom avelsrådets förslag till ändringar av avels och 
uppfödaretiska regler. 
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