
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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. 

 
• Stadgar 
• Motion 1 
• Motion 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Verksamhetsberättelse 2019 
 
Styrelsen för Svenska Sennenhundklubben avger härmed följande verksamhetsberättelse 
avseende verksamhetsåret 2019. 
 
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: 
Anders Andersson Ordförande AU 
Birgitta Palo Johansson Skattmästare AU 
Karina Larsson Sekreterare och vice ordförande AU 
Ute Rüegg 
Ingrid Käll 
Anderz Ericsson 
Fredrik Torstensson 
 
Suppleanter: 
Beth-Lis Raghall 
Lisette Wallström 
Jennie Olsson 
 
Revisorer: 
Ordinarie: Helena Holén och Kristina Rifall Björkell 
Suppleanter: Sofie Johansson och Lena Rydgren 
 
Valberedning: 
Mia Nygårds sammankallande 
Inga-Lill Nilsson Springare 
Pernilla Svedjeby 
 
 



 
  

1. Årsmöte och styrelsemöten 
Utöver årsmötet den 16 mars i SKKs lokaler i Rotebro så har styrelsen haft 4 styrelsemöten och 1 
telefonmöte. Mellan sammanträdena har styrelsen haft kontinuerlig kontakt via e-post och telefon. 
 

2. Styrelsen 
Styrelsen har under året tagit fram en ny Webshop. Vi annonserade efter roliga tecknade bilder i 
Sennenbladet som kunde användas till tryck. Vi fick in flera fina motiv som lades in i webskopen.  
 
Styrelsen har arbetat fram ett förslag på nya stadgar utifrån SKKs förslag. SKK rekommenderar 
att specialklubbarna uppdaterar sina stadgar var 10:e år. 
 

 
3. Medlemsstatistik 

Antalet medlemmar i klubben den 31/12 var 1068 med medlemskap enligt följande 
Ordinarie: 913 
Familjemedlem: 108 
Utlandsmedlem: 15 
Valpköpare: 17 
Hedersmedlem: 8 
Ungdom: 8 
Från januari 2019 har klubben använt sig av SKKs medlemsservice. Detta har inneburit att man 
blir medlem 12 månader istället för årsvis. (2018 var det 1070 medlemmar) 
Hedersmedlemmar under 2019 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 146 498 kronor. En del av överskottet beror på att SKK sköter vår 
medlemsadministration from 2019 och att medlemskapet nu är rullande. Det innebär att en ny 
medlem blir medlem ett år framåt fr.o.m. första dagen av medlemskapet. Därför ingår 
medlemsavgifter i resultatet som avser delar av 2020.  
Vi har under 2019 fortsatt att jobba med att få kontroll på alla våra kostnader. 
 

 
5. Deltagande på möten, konferenser och utbildningar 

SShKs styrelse har deltagit vid 
• 2-3/2 SKK specialklubbskonferens  
• 27-29/9 Kennelfullmäktige 

 
6. Avelsrådet 

Toril Melangen Sammankallande                        
Ute Rüegg                      
Lotta Hämäläinen 
Gunilla Törnqvist lämnade i april sitt uppdrag som avelsrådsmedlem.  
Under hösten valdes Lotta Åhs in som ny medlem. 
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 
Södra Norrland – Katrine Hammarstedt 



Grosser schweizer Sennenhund – Gunilla Törnqvist till april. Vakant efter det 
Östergötland och Värmland/Mälardalen är vakanta. 

 
Avelsrådet har under 2019 haft 9 telefonmöten, 3 st fysiska möten varav 1 arbetsmöte. Utöver 
det så har avelsrådet kontinuerlig kontakt med varandra.  
 
Registreringar 2019 

• Appenzeller sennenhund – inga registreringar 
• Berner sennenhund – 393 hundar varav 215 hanar och 175 tikar (+2.6 % mot 2018) 
• Entlebucher sennenhund 1 registrerad tik  (-80% mot 2018) 
• Grosser Schweizer sennenhund 26 registrerade hundar varav 14 hanar och 12 tikar 

(+8.33%) 
 

259 hundar fanns på SH-listan den 31/12 2019 
 
Avelsrådet har under 2019 arbetat med 

• Administration och hantering av frågor som rör valpförmedling, kennellista, uppgifter till 
hälsoregistret, registrering av uppgifter från uppfödare kring parningar och valpningar.  

• Vidarebefordra hälsoinformation till Bernergarde. 
• Besvarat och hanterat frågor från medlemmar, uppfödare och täckhundsägare. 
• Deltagit i SKK:s anordnade konferens för avelsfunktionärer  
• Deltagit vid presentation av SKK.s slutrapport av Hd utredningen. 
• Sammankallande har genomfört distansutbildning, Hundavel i teori och praktik samt 

uppföljande utbildning för avelsfunktionärer och är därmed diplomerad avelsfunktionär 
inom SKK. 

• RAS dokument för grosser och berner slutförda och inlämnade till SKK övriga raser 
slutförs 2019/2020. 

• Information till och utbyte med avelsregionerna. 
• Anordnat provtagning för SH-test för Berner vid två av rasspecialutställningarna. 
• Arbetat fram och skickat ut en medlemsenkät om levnadsålder för berner. 
• Planerat, genomfört och utvärderat en avelskonferens med tema mentalitet som var den 

26-27 oktober 2019. Den hölls på Nynäsgården i Nynäshamn. Det var 44 deltagare varav 
2 st från Norska bernerklubben. Samtliga avelsregionssvariga var närvarande. Föreläsare 
var på lördagen Elisabeth Rhodin och Catharina Brandsten De informerade bla om 
uppfödarens erfarenhet att jobba med mentalitet, mentalpoolen, 200 analysen på berner. 
Det fanns mycket tid för diskussioner och reflektioner från de deltagande. På söndagen 
informerade avelsrådet bla om Avels- och uppfödaretiska regler samt förutsättningar för 
valpförmedling och kennellista, Avelsregionsträffar/ avelsregionsansvariga, Agria breed 
profile för Berner och Grosser samt så gick man noga igenom det nya avelsverktyget 
HSIMS. Lisbeth Plant informerade om Bernergarde. 

 
7. BPH/MH-kommittén 

Fredrik Torstensson sammankallande   
Beth-Lis Raghall  

 
SShK har idag en komplett BPH bana placerad på Tanums Brukshundklubb samt delar av en 
bana placerad på Betillys Kennel i Tåme. 
2019 hölls det 4 BPH tillfällen med sammanlagt 41 hundar på 4 platser runt om i Sverige. 
Dessa var 13 st Berner, 2 st Grosser samt 26 st av annan ras. 
 
Totalt i Sverige har 38 Sennenhundar deltagit i BPH: 
Ras BPH  
Appenzeller 0     
Berner 33  
Entlebucher 1     
Grosser 4  



 
Ställer man antalet hundar som genomför BPH i relation till antalet nyregistreringar 2019 så blir 
det 8,1 % för Berner och 12,5 % för Grosser, vilket är en svag ökning. 2017 låg motsvarande 
siffror på 7,7 % för Berner och 8,8 % för Grosser. Motsvarande siffra för alla raser inom SKK är 
7,1 % vilket är en nedgång från 2017 då det låg på 9,4 %. SKKs mål att 10% skall genomföra 
BPH. 
 
När 200 enskilda hundar inom en ras har gått BPH-banan kommer ras- och 
specialklubben att få en detaljerad sammanställning av resultatet. Under 2019 uppnådde Berner 
200 hundar och fick en 200-analys vilken gicks igenom på klubbens avelskonferens i 
Nynäshamn. 
 

8. Lydnadskommittén 
Karina Larsson sammankallande 
Kicki Lundström 
 
Årets arbetande hund 2019 blev på delad 1 plats Doremis Qillen Mcd med förare Birgitta Palo 
Johansson och Bernerbrukets trassel med förare Helene Kronblad och det var 27 som anmälde 
att de ville vara med i årets arbetande hund. Vi gratulerar alla till deras arbete med sina hundar! 

 
Det har anordnats en officiell lydnadstävling och en tävling i rallylydnad i Byske i samband med 
utställningen. Vi anordnade även en  ”prova på dag” där man fick prova drag, lydnad och 
rallylydnad. Det var uppskattat och många medlemmar kom. 

• Lydnad Byske 7 aug: 14 tävlande ekipage i alla fyra klasser varav 6 st var sennenhundar. 
Det var KM i lydnad 

• Rallylydnad Byske 9 aug: 50 tävlande ekipage i fyra klasser varav 8 st var sennenhundar. 
Det var KM i rallylydnad. 
 

• I samband med utställningen i Degerfors den 13 sep hölls en inofficiell lydnadstävling. 
Sennenmästerskap (SM). Det var 9 tävlande ekipage och ett stort grattis till Brånslättens 
Chili Con Carne med förare Ing-Marie Johnsson till vinsten och vi gratulerar även de 
övriga som alla kom på andra plats. 
 

9. Arbetsprovskommittén 
Anita Mårtensson Sammankallande 
Bengt Mårtensson 
Marianne Olofsson 
Ulla Söderqvist 

 
Under året var det planerat för 10 provtillfällen. 
Arbetsproven ägde rum i  

• Norrköping den 14 april. Domare: Marianne Olofsson 
• Blekinge den 28 april. Domare: Jonas Fohlin  och Bengt Mårtensson. 
• Älvkarleby den 31 maj och den 2 juni. Domare: Domare: Bengt Mårtensson 
• Moheda den 14 juli. Domare: Domare: Bengt Mårtensson 
• Byske den 8 och den 11 augusti. Domare: Pernilla Landgren 
• Degerfors den 15 september. Domare: Bengt Mårtensson 
• Ängelholm den 19 oktober. Domare: Bengt Mårtensson 

 
Sammanlagt startade 51 st varav 13 st blev godkända prov 
(Motsvarande siffror för 2018 var 89 ekipage och 15 godkända prov) 
2 ekipage tilldelades titeln Arbetsprovchampion, SE (AP) CH. 

 
Fördelningen startande och godkända ekipage i resp klasser: 

• Klass I: 12 starter, varav 7 godkända. 
• Klass II: 12 starter varav 0 godkända. 



• Klass III: 27 starter varav 6 godkända. 
 

Inofficiella Allmändraget har haft 13 provtillfällen (se ovan + Stäket + Gävle). Allmändraget kördes 
av 15 (motsv 22 år 2018) ekipage varav 12 körde godkänt (motsv 8 år 2018). 
Inofficiell klass IV/elit har haft 10 provtillfällen (se ovan). Klass IV/elit kördes av 29 ekipage varav 
2 ekipage körde godkänt. 

 
Det har också genomförts 2 st Träningsläger under året. Det första i Älvkarleby 30/5 + 1/6, 
Moheda 12-13 juli samt en ”prova på dag” i Byske den 8 augusti. Dessa dagar är träningstillfällen 
av in- och utlärning av drag. Lägren var mycket välbesökta och uppskattade av medlemmarna. 

 
Arbetsprovskommittén har utifrån medlemmarnas förslag arbetat fram ett förslag till nya 
arbetsprovsregler. 
 

10. Aktiviteter 
Ingrid Käll har varit ansvarig för aktivitetsombuden. 
Klubben har indelat Sverige i 18 aktivitetsområden och alla är aktiva utom Värmland. 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. Flera områden deltog i Agria promenaderna som arrangerades över 
hela landet. Många områden har även en tradition att vandra en adventspromenad tomteklädda 
och med vagnar. 
 
Det har anordnats tre läger under 2019. Dessa läger lockar folk från hela landet. 

• Gävleborgs aktivitetsområde anordnade ett dragläger den 30/5 - 2/6. På Älvkarleby 
fiskecamp. Det anordnades två arbetsprov samt många tillfällen till träning.  

• Skåne aktivitetsområde hade läger med många olika aktiviteter i Moheda den 12- 14 juli. I 
samband anordnades även ett arbetsprov. 

• Stockholms aktivitetsområde hade läger i Tiveden. Det var 10 års jubileum så lägret var 
en hel vecka 6 – 12 september. Det anordnades vandringar samt drag, lydnad och 
rallylydnadsträningar.  

 
11. PR/Info 

Hemsidan 
Webmaster har varit Lars Ankarbäck som skött alla uppdateringar av sidan. Hemsidan har haft 
39295 besök under 2019.  
 
Facebook 
Klubbens officiella Facebook sida har varit aktiv under året. Lina Martinsson har administrerat 
sidan. Det är 1609 personer som följer sidan (Den 31/12 2019) 
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.  

 
PR material 
Broschyr: SShK har tagit fram en ny broschyr med information om våra fyra raser och klubben. 

 
Mässor 
4-6 januari My Dog, Göteborg SShK hade en rasmonter samt deltog i rasparaden. 
14-15 december Stockholms Hundmässa, Stockholm SShK hade en rasmonter samt deltog i 
rasparaden, där de kom på fjärde plats. 

 
Sennenbladet 
Sennenbladet har utkommit med 4 nummer. Vi har under 2019 bytt tryckeri för att hålla våra 
kostnader nere. 
AnnCatrin Uppfelt redaktör 
Anders Andersson Ansvarig utgivare. 



 
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.  
 

12. Utställningskommittén 
Madeleine Lund Sammankallande 
Kicki Nordlund  
Lina Jansson 
Ute Rüegg Kontaktperson 
Margareta Sverker Administrativ support 
Annelie Djurman Administrativ support 
 
 Utställningar 2019 

• Eskilstuna, Vilsta sportcenter den 23 februari. Vi prövade en ny varm inomhushall och det 
var mycket uppskattat av utställarna. Domare var Eva Borg Liljekvist och Tino Pehar. 
Chatrin L-Westin var passiv elev. 35 hanar och 56 tikar= 91 hundar (ny plats för 
utställningen motsvarande i Sala 2018 var 75 hundar) 

• Sundsvall den 21 april. Domare var Hans Rosenberg. 17 hanar och 31 tikar = 48 hundar  
• Ängelholm den 19 maj. Domare var Leila Kärkäs och Pernilla Sandström. 32 hanar och 

57 tikar = 89 hundar (2018 var det 75 hundar) 
• Byske den 10 augusti. Domare var Dan Ericsson. 17 hanar och 42 tikar av alla raser = 59 

hundar. ( 2018 var det 61 hundar) 
• Degerfors den 14 september. Domare var Maja Heinlä och Helen Davenport-Willis. 24 

hanar och 39 tikar av alla raser = 63 hundar (2018 var det jubileum så då var det en 
tvådagarutställning med 340 hundar) 
Uppgifterna om antalet kommer från hunddata och är bedömda hundar. 
 

Utställningskommittén har deltagit i följande utbildningar 
• CUA Brush up 
• Seminarium för utställnings och domareansvariga 

 
Kommittén har arbetat med att ta fram vinnarelistor för årets utställningshund samt att skriva 
rent/översätta alla utställningskritiker för våra fyra raser och mailat ut dom till de som anmält att 
de vill ha dom. 

 
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. 
 

 
Anders Andersson Birgitta Palo Johansson 
Karina Larsson Fredrik Torstensson 
Ute Rüegg  Ingrid Käll 
Anderz Ericsson 
Bethlis Raghall 
Lisette Wallström 
Jennie Olsson 



 
 

Balansräkning 2019-01-01—2019-12-31 
Tillgångar    
Plusgiro   282 502,30 
Länsförsäkringar Bank   302 497,61 
Varor   16 000,80 
Summa tillgångar   601 000,71 
    
    
Skulder och eget kapital    
Eget kapital   449 784,24 
Årets resultat   146 498,47 
Stiftelsen för friskare hundar   230,00 
Upplupna sociala avgifter   2 220,00 
Förutbetald intäkt   800,00 
Övriga upplupna kostnader   1 468,00 
Summa skulder och eget kapital   601 000,71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultaträkning 2019-01-01—2019-12-31 
Intäkter    
Medlemsavgifter   371 575,00 
Överskott försäljning   9 951,34 
Annonser   2 700 
Diverse inbetalningar    
Utställningar Eskilstuna -2 948,90  
 Sundsvall 11 433,42  
 Ängelholm 7 664,84  
 Byske 23 211,70  
 Degerfors 12 829,50  
 Inköp priser -26 185,92 26 004,64  
Arbetsprov   4 619,00 
Lydnad   1 363,00 
BPH   22 127,40 
Ränteintäkter   101,22 
Summa intäkter   446 101,60 
    
    
Kostnader    
Sennenbladet   80 701,00 
Sennenaktiviteter   4 000,00 
Styrelsemöten   52 033,21 
Årsmöte   25 433,50 
Avelsråd   3 100,00 
Resekostnader   10 705,55 
Dator- och kontorskostnader   9 337,00 
Försäkringar   570,00 
Diverse kostnader   9 737,30 
Avelskonferens   61 986,65 
Domarkonferens   666,00 
Porto   24 154,82 
Sociala avgifter   5 720,00 
Specialklubbskonferens/KF   6 659,40 
Bank- och plusgirokostnader   3 146,70 
Swish   1 652,00 
Summa kostnader   299 603,13 
    
 Årets resultat  146 498,47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Verksamhetsplan 2020 
 

Avel och hälsa 
 
• Lämna in RAS för ES och AS till SKK 
• Samarbete med UDS ang examensarbete reproduktionsproblem hos tik och hane. 
• Enkät om levnadsålder (alla raser) 
• Planera för SH test i samband med våra rasspecialer. 
• Delta på SKK .s avelskonferens för avelsfunktionärer 
• Revidering av avels och uppfödar etiska regler.  
• Utveckla och uppdatera arbetsordningen inom avelsrådet. 
• Fortsätta arbetet med hälsofrågor hos våra raser, för Berner sennen är tumörer prioriterat.  
• Uppföljning av och fortsatt information om SH-test och avelsverktyget HSIMS för berner 

sennen inom klubben.  
• Utforma hälsoenkät som ska fyllas i av hundägare och som kan ligga till grund för hälsa i 

arbetet med RAS tillsammans med bland annat sjukdomsstatistik från försäkringsbolaget 
(AGRIAS rasprofil) och uppgifter i hälsoregistret.  

• Presentera intressanta artiklar och information i Sennenbladet.  
• Deltaga på Norsk Berner Sennenhundklubbs avelskonferens den 18-19 januari. 

Lydnad och rallylydnad 

• Det kommer anordnas ett inofficiellt lydnadsprov, sennenmästerskap SM i samband med 
utställningen i Degerfors. Det får samma upplägg som 2019.  

• I samband med utställningen i Byske så kommer det att hållas både lydnadstävling och 
rallylydnadstävling samt så kommer klubben att anordna en ”prova på dag” . Där 
medlemmarna kommer kunna pröva drag, lydnad samt rallylydnad. 

 
Arbetsprov 
 
Effektmål  

• För att uppfylla syftet genomförs 10 arbetsprov samt minst 10 inofficiella arbetsprov och 7 
större träningsdagar/helger under år 2020 i följande orter: 

• Officiella arbetsprov under 2020 är planerade till 10 stycken enligt följande: Norrköping 19 
april, Blekinge 3 maj, Degerfors 31 maj, Älvkarleby 22 +24 maj, Moheda 12 juli, Byske 13 
+ 16 augusti, Ängelholm 17 + 18 oktober. 

• Träningstillfällen: In- och utlärning av drag för intresserade är planerade till: 
 Norrköping 18 april, Blekinge 2 maj, Älvkarleby 21 + 23 maj, Moheda 10-11 juli, Byske 14 
augusti. 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 
 
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. 
 
Hittills är 5 BPH planerade under året: 

• Strömstad 19/4 
• Degerfors 31/5 
• Kungsbacka 30/8 
• Ljungby 3/10 samt 4/10 
• BPH under Byskeveckan är ännu osäkert pga. funktionärsbrist.  

 
Den 14/3 genomförs en obligatorisk Beskrivar/Testledarkonferens i Upplands Väsby. SKK står för 
alla kostnader i samband med detta så det belastar inte klubbens budget. 
 
Exteriör 
 
Under 2020 kommer SShK att arrangera 5 utställningar. 

• 14 mars Eskilstuna 
• 30  maj Degerfors 
• 19 juli Västerås 
• 15 augusti Byske 
• 12 september Ängelholm 

 
För att kunna underlätta hanteringen kring anmälningarna till utställningarna så kommer det att 
köpas in en dator för ca 3000 kr samt så kommer anmälningsansvariga att deltaga i SKKs kurs 
för programmet ”katalog för PC”. 
 
Det kommer under året arbetas med arbetsordning för utställningskommittén samt att hitta fler 
funktionärer i kommittén. 
 
Det planeras en träff med utställningskommittén samt ansvariga för våra rasspecialer hösten 
2020. 
 
SShK kommer att hålla i en exteriördomarekonferens den 3-4 oktober på best Western hotell i 
Nyköping. Det är ett samarbete med SMHK, SDGK, SLBK, SNK samt SvLK. Våra raser kommer 
att inleda konferensen och Svante Frisk kommer att vara presentatör. Gruppen som har arbetat 
med detta i några år har tagit fram ett domarekompendie som även kommer att säljas till 
medlemmarna i SShK. 
 
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 2020 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 kommer att anordnas tre läger under 2020. Dessa är alla medlemmar välkomna att deltaga 
på. 

21-24 maj anordnar Gävleborgs aktivitetsområde dragläger i Älvkarleby.                                                        
26-30 augusti anordnar Stockholms aktivitetsområde ett vandring/aktivitetsläger på Gålö i 
Haninge.                                                                                                                                         
1-4 oktober anordnar Sundsvall, Västmanland samt Östergötland ett gemensamt vandringsläger 
i Funäsdalen. 

 Planer de närmsta åren 

2021 Aktivitetsombudskonferens 

2022 Avelskonferens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budget 2020 
 Budget 2019 Utfall 2019 Budget 2020 
Intäkter    

Årsavgifter 290 000 371 575 370 000 

Annonser 7 000 2 700 3 000 

Överskott försäljning 20 000 9 951  5 000 

Utställningar 50 000 26 005 15 000 

AP Lydnad BPH 30 000 28 109 20 000 

Div intäkter 7 000 7 660 1 000 

Ränta 500 101 100 

Summa intäkter 446 700 446 102 414 100 

    

Kostnader    
Sennenbladet 100 000 80 701 90 000 

Styrelsemöten 45 000 52 033 50 000 

Resekostnader 15 000 10 706 12 000 

Sennenaktiviteter 20 000 4 000 20 000 

Årsmöte 15 000 25 433 10 000 

Avelsråd 20 000 3 100 20 000 

Uppvaktningar/repr 5 000 0 5 000 

Avelskonferens 65 000 61 987 0 

Domarkonferens  666 100 000 

Porto 5 000 24 155 5 000 

Data-/kontorskostnader 12 000 9 337 12 000 

Försäkringar 0 570 600 
Kurser/konferenser 10 000  30 000 

KF/Specialklubbskonf 10 000 6 659 10 000 

Bank- och pg kostnader 5 250 3 147 4 000 

Sociala avgifter 0 5 720 6 000 

Diverse kostnader 25 000 9 737 12 000 

Swish 0 1 652 1 650 

Summa kostnader 412 320 299 603 388 250 

    

Resultat 34 380 146 498 25 850 

 
För 2021 föreslås att årsavgiften är oförändrad SEK 350 för fullbetalande medlem 
och SEK 100 för stödjande familjemedlem. För utlandsboende medlem är årsavgiften 
oförändrad SEK 400. 
 
 
 



Valberedningens förslag till årsmötet 14 mars 2020  
 
Ordförande: Anders Andersson                          Föreslagen till omval för ett år till 2021 
Skattmästare:  
Birgitta Palo Johansson                                        

Vald för två år, till 2021 

Sekreterare: Karina Larsson                                Föreslagen till omval för två år till 2022 
Ordinarie ledamot: Ingrid Käll                            Föreslagen till omval för två år till 2022 
Ordinarie ledamot: Ute Ruegg                           Vald för två år, till 2021 
Ordinarie ledamot: Fredrik Torstensson          Föreslagen till omval för två år till 2022 
Ordinarie ledamot: Anderz Ericsson                 Vald för två år, till 2021 

 
 
Suppleanter i tjänstgöringsordning om röstetal saknas 
1. Beth-Lis Raghall                                              Föreslagen till omval för ett år till 2021 
2. Lisette Wallström                                           Föreslagen till omval för ett år till 2021 
3. Jennie Olsson                                                  Föreslagen till omval för ett år till 2021 
 
Revisorer ordinarie  

1. Kristina Rifall Björkell                   Föreslagen till omval för ett år till 2021 

2. Inga-Lill Svedmyr                          Föreslagen till nyval för ett år till 2021 
 

 
Revisorer – suppleanter  

1. Sofia Johansson                 Föreslagen till omval för ett år till 2021 

2. Lena Rydgren                              Föreslagen till omval för ett år till 2021 

 
Valberedning: 

1. Ingalill Springare                                         Vald för två år, till 2021 (bör väljas om på 2 år 
till 2022) 

2. Anna-Maria Nygårds                                  Föreslagen till omval för ett år till 2021 

3. Anita Ottermark Föreslagen till nyval för två år till 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Stadgar för Svenska Sennenhundklubben 
SShK 

Antagna av SShK:s årsmöte 2005-04-09, 2006-04-22, 2020-03-XX. 

Godkända av SKK 202X-XX-XX 

Gäller från 202X-XX-XX. 

 

Svenska Sennenhundklubben (SShK) ingår som specialklubb i SKK och ska som sådan arbeta 
för SKK:s och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i specialklubben ingående 
raserna. 
Svenska Kennelklubben (SKK) – Hundägarnas Riksorganisation – är det centrala organet för de 
ideella föreningarnas specialklubbar genom särskilt tecknade avtal, i fortsättningen benämnda 
medlemsorganisationer. 
SShK:s verksamhet omfattar de raser för vilka delegering från SKK:s Centralstyrelse erhållits i 
samråd med specialklubben. Dessa raser är appenzeller sennenhund, berner sennenhund, 
entlebucher sennenhund och grosser schweizer sennenhund. 
Utöver SShKs stadgar i detta dokument, gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK 
utfärdade regler och riktlinjer. I den mån stadgar för SShK strider mot SKK:s stadgar gäller 
stadgar för SKK. Stadgar för specialklubb eller verksamhetsklubb fastställs av SKK och godkänns 
av SKK innan de träder laga kraft. 
 
§ 1 Mål 
För SShK gäller det för SKK:s medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt 
skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att: 
• Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört 
fullgoda rashundar. 
• Bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och 
praktiskt bruk av dessa raser. 
• Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård. 
• Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet. 
• Skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet. 
 
§ 2 Verksamhet 
För att nå det uppsatta målet ska klubben: 
1. Informera och sprida kunskap om SKK och SShK – dess mål, organisation och arbetsformer. 
2. Informera om SShK:s raser och deras användningsområden. 
3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med SShK:s och SKK:s upprättade riktlinjer. 
4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för SShK:s raser inom och utom landet. 
5. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan 
komma till användning. 
6. Utforma regler för arbetsprov och tävlingar samt utbilda, auktorisera och av auktorisera 
domare för prov- och tävlingsverksamheten enligt den ordning som regleras i SKK:s stadgar. 
7. Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SKK:s bestämmelser. 
8. Stödja och medverka i SKK:s forskningsarbete. 
9. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen. 
 
§ 3 Medlemskap 
Enskild person kan bli medlem i SShK. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslutet om medlemskap 
kan inom ett år upphävas av Centralstyrelsen SKK. 



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 delen av organisationen som 
anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige. 
Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat SShK:s 
syften till hedersmedlem. 
 
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 beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma 
familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. 
Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller 
inte klubbens publikation, Sennenbladet. 
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som 
helbetalande medlem. 
 
§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod 
SShK:s verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses, för 
personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med 
nästa årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser. 
 
§ 6 Organisation 
SShK:s högst beslutande organ är årsmötet.  
Dess verkställande och förvaltande organ är klubbstyrelsen, i dessa stadgar benämnd styrelsen. I 
SShK:s organisation ingår även de utskott och kommittéer som styrelsen särskilt beslutar om 
enligt stadgarna 8 § moment 1, 7 stycket. 
 
§ 7 Årsmöte 
Moment 1 Årsmöte, ordinarie och extra  
Ordinarie årsmöte ska hållas varje år under mars eller april månad. 
Kallelse till ordinarie ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 5 veckor före 
mötet genom meddelande i Sennenbladet, på SShK:s hemsida eller på annat likvärdigt sätt. 
Handlingar tillhörande årsmötet såsom verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, 
revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som ska 
behandlas på årsmötet, ska finnas tillgängliga på SShK:s hemsida senast sju dagar innan 
årsmötet. 
Extra årsmöte ska hållas om  

• Revisorerna begär det 
• Styrelsen bedömer att det finns skäl för det 
• När minst en tredjedel av medlemmarna begär det. 

 
Yrkande om extra årsmöte 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 årsmöte 
ska hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen. Kallelse till extra årsmöte 



ska senast 2 veckor före mötet läggas ut på hemsidan eller annat likvärdigt sätt.  Med kallelsen 
bifogas de handlingar i det ärende eller de ärenden som ska behandlas. 
Tid och plats för årsmöte och extra årsmöte bestäms av styrelsen. 
 
Moment 2 Dagordning 
Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande/vice ordförande, eller av styrelsen utsedd 
person. 
Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av ordföranden 
för årsmötet. 
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma: 
1. Justering av röstlängd. 
2. Val av ordförande för årsmötet. 
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 klubbens medlemmar. 
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
7. Fastställande av dagordningen. 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse 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 årsmöte gett till styrelsen. 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
12.   

a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
b. Beslut om styrelsens förslag till budget.     
c. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning. 
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar. 
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15. 
17. Övriga ärenden som av styrelsen har överlämnats till årsmötet eller som senast 5 veckor före 
årsmötet har anmälts till styrelsen. Anmälan av ett sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet 
ska 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. 
 
Moment 3 Röstning  
Rösträtt har endast medlemmar. Varje medlem har vid årsmötet yttrande-, förslags-, och rösträtt 
från det år under vilket han/hon fyller 16 år. 
Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske 
med slutna sedlar om någon medlem begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med 
slutna sedlar om någon så yrkar och om mötet 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 
medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet, vid röstning med slutna 
sedlar, blir lika avgörs ärendet genom lottning.  

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och den skrivna 
reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne 
anmälas innan mötet förklaras avslutat. 

 
 



Moment 4 Närvarorätt med mera 
Vid årsmötet har varje medlem rätt att närvara och, om årsmötet så beslutar, rätt att yttra sig. Vid 
årsmötet 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 SShK:s styrelse. 
• Av årsmötet vald ordförande för mötet. 
• Av årsmötet valda revisorer och revisorssuppleanter. 
• Av årsmötet valda ledamöter i valberedningen. 
Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem. 
 
Moment 5 Motioner och ärenden 
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad 
lämnas till styrelsen senast fem veckor före det ordinarie årsmötet.   
Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet, vidare ska motion med 
Styrelsens yttrande finnas tillgängliga på samma plats som övriga årsmöteshandlingar 7 dagar 
innan årsmötet, plats meddelas i kallelsen till årsmötet.  
Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 17, 
övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.  
Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut. 
 
Moment 6 Kostnader 
1. Klubben svarar för samtliga kostnader för styrelsens ledamöter och suppleant vid ordinarie och 
extra Årsmöte. 
2. Klubben svarar för samtliga kostnader för övriga angivna personer enligt § 7 moment 4 vid 
ordinarie och extra Årsmöte. 
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 årsmötet vald styrelse, i dessa 
stadgar kallad styrelsen. 
 
Moment 1 Styrelsens organisation 
Styrelsen består av ordförande, sex övriga ordinarie ledamöter samt tre suppleanter.  
Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt 
suppleanter för ett år. Suppleant tjänstgör i turordning, enligt beslut på styrelsens konstituerande 
möte.  
Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant.  
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.  
Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Den som är adjungerad har förslags- och 
yttranderätt men får inte delta i några beslut. 
Styrelsen utser inom 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 årsmötet. 
• Verkställa av årsmötet fattade beslut och uppdrag. 
• Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens. 
• Avge årsredovisning till ordinarie årsmöte. 
• Senast sex veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och 
resultaträkningar till revisorerna. 
• Senast 30 dagar efter ordinarie årsmöte sända ett exemplar av klubbens verksamhetsberättelse 
med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse till SKK.  
• Utse delegater och suppleanter till Kennelfullmäktige i den ordning som stadgar för SKK 
föreskriver 
• Senast 30 dagar efter ordinarie årsmöte till SKK lämna uppgift om styrelsens sammansättning 
och om viktigare funktioner utanför styrelsen. 
• Skicka ett exemplar av protokoll från styrelsemöte och årsmöte till SKK. 
• Upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar. 
• Tolka stadgar. Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som 
inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får 
frågan avgöras av styrelsen.   
• Avge yttranden över ärenden som SKK hänskjutit till klubben. 
• Fastställa arbetsordning. 
• 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 årsmötet.  
Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tid från det årsmöte 
då val skett till nästa ordinarie årsmöte.  
Klubbens verksamhetsberättelse tillsammans med balans- och resultaträkning överlämnas till 
revisorerna senast sex veckor före ordinarie årsmöte.  
Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före ordinarie årsmöte.  
Revisorernas berättelse ska ingå i de handlingar som, enligt § 7 moment 1 ska finnas tillgängliga 
för klubbens medlemmar senast 1 vecka före årsmötet ex. nedladdningsbara filer på hemsidan. 
Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden.  
Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträde. 
Revisorerna har rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas. 
 
§ 10 Valberedning 
Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie 
årsmöte.  
Valbar är medlem som under året fyller 16 år och som inte har årsmötets uppdrag som ledamot 
eller suppleant i styrelsen, innebar ett förtroendeuppdrag i ett utskott/en kommitté på uppdrag av 
styrelsen inte heller som klubbens revisor eller revisorssuppleant. 
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för 
sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en 
ledamot ska väljas vid varje årsmöte. 
Vid 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 årsmöte samt vid styrelsemöten. Protokollen ska återge de ärenden som 
behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av 
vald justerare.  



Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.  
Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt. 
 
§ 12 Disciplinärenden 
För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för SKK 
 
§ 13 Force majeure 
Om SShK 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. SShK 
har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört 
evenemang till täckande av uppkomna kostnader.  
SShK:s beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK:s Centralstyrelse. På 
motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av 
den som inte redan erlagt avgiften.  
SShK 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 senast 31/ 12 året före ordinarie årsmöte handläggas 
enligt § 7, moment 2, punkt 17.  
Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet.  
För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av antalet som deltar i beslutet 
vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra 
följandeårsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie.  
SShK:s stadgar jämte ändring av dessa ska fastställas av SKK:s Centralstyrelse. 
 
 
 
§ 15 Upphörande av klubben 
Beslut att hos SKK begära få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid årsmöte.  
För att beslut om upplösande av klubben ska vara giltigt ska detta ha fattats av två på varandra 
följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha stötts av minst tre 
fjärdedelar av de röstande.  
Upplöses Svenska Sennenhundklubben som medlemsorganisation i SKK ska klubbens tillgångar 
och arkiv överlämnas till SKK att användas på sätt som sista årsmötet beslutat i enlighet med 
dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Motion 1 
 
25/11 2019 
Riktlinjer- inavelsgrad 
 
På SKK:s avelsdata framkommer att inavelsgraderna i flera fall noterats högre än 6.25 vilket 
missgynnar rasen. 
 
På rasklubben har inavelsgraderna diskuterats och beslut fattats att inavelsgraden ej bör 
överstiga 6.2. varken uppfödaretiska regler eller i RAS finns dokumentation om rekommenderad 
gräns.  
 
Trots detta framkommer avel med inavelsgrad överstigande 6.2. höga inavelgrader syns endast i 
statistik i första kullen, medan skador, minskad fertilitet, missbildningar kan förekomma långt 
senare i flera generationer. Därför bör HD, ED röntgenr. kompletteras med riktlinjer för 
inavelsgrad för att säkerställa en frisk ras, på kort och lång sikt. 
 
Att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för inavelsgrader som skallkrav samt offentliggöra 
dom som regler för god avel. 
 
Att godkänna förslaget till beslut enligt ovan. 
 
Britt-Marie Axelsson 
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta 
Att avslå motionen.  
 
Styrelsens motivering: 
Styrelsen och avelsrådet ser idag inget problem med den genomsnittliga inavelskofficienten inom 
rasen men följer noga utvecklingen för att upptäcka eventuella tendenser åt något håll för behov 
av eventuella förändringar regler och rekommendationer.  
Tyvärr har texten om inavelsgrad fallit bort men skall var med det uppdaterade RAS dokumentet. 
Ändring/tillägg i RAS för Berner Sennen  
Texten är den samma som var med i det tidigare RAS dokumentet .  
”Bibehålla en låg inavelsgrad 
Målet är att inavelsgraden i populationen inte överstiger 2,5%. 
För att nå målet bör 
Inavelsgraden i avelskombinationer inte överstiga 2,5%. 
Inga parningar med inavelsgraden över 6,25 % göras.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Motion 2 
 
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 
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 
föralag baserat på avelsregionernas och uppfödarnas åsikter till nästa årsmöte för beslut. 
 

 

 


