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PROTOKOLL
2012-02-1 I

Svenska Sennenhundklubbens styrelse

Scandic hotell - Jåirva krog, Solna

Söndagen den 19 februari 2012

Klockan 11.00 - 16.00

Beslutande

Ann-Sofie Nordh, Ordftirande

Margareta Olsson

Kaj Kiiskilä
Bernt Nilsson

Beth-Lis Raghall

Björn Magnusson

Marianne Olofsson, ersätter Jan Herngren

Övriga deltagande

Ingrid Käll, ersättare

Stefan Johanson, ersättare

Berndt Klingeborn, Avel srådet

§ 30 Sammanträdet öppnas

Ordförande Ann-Sofie Nordh hälsar välkommen och ftirklarar sammanträdet
öppnat.

§ 3I Utseende av sekreterare

Styrelsen beslutar

att utse Stefan Johanson till sekreterare ftir dagens sammanträde.

§ 32 Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bernt Nilsson till justerare for dagens sammanträde.
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§ 33 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att faststiilla utsänt ftirslag till dagordning.

§ 34 föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att notera att protokoll från telefonsammanträde den 2 februafi2012har
justerats i ftireskriven ordning.

§ 35 Rapporter

a) Ordfiirande
Inget att rapportera.

Styrelsen beslutar

att notera informationen

b) Kassör

Kassören rapporterar att klubbens ekonomiska soliditet åir god och att
medlemsantalet per dagens datum är 1055.

Styrelsen beslutar

stt notera informationen

c) Sekreterare
Inget att rapportera.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

d) Avelsrådet

Berndt Klingeborn informerar om nedanstående :

. Valplistan kommer framöver att innehålla uppgifter om inavel sgrad.
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r Utvärderingen av tiickhundar kommer att fiiriindras.

r Har besvarat inkommen skrivelse.

r Svenska Sennenhundklubben har, genom Avelsrådet, erbjudits att delta i
en omfattande forskningsstudie. Hundgenetikgruppen vid Uppsala
Universitet/Sveriges Lantbruksuniversitet (WISLU) har nyligen ffitt
forskningsmedel fran AgriasiSKKs Forskningsfond till ett projekt om
sjukdom och dödlighet hos Flatcoated Retriever och Berner sennenhund.
Grosser Schweizer sennenhundhund har också erbjudits att delta som
kontrollras eftersom Bemer och Grosser åir niirbesliiktade och Grosser
har sällan tumörer. Planen ftir projektet iir att fiilja två årskullar av båda
raserna. Förslaget är valpar ftidda 201 I och 2012, men beroende på hur
snabbt projektet kommer igång så kan det bli kullama 2012 och2013.
Information kommer att utformas så att så många ägare till valpar som
möjligt vill komma med i projektet. Dessa årskullar ftiljs sedan
ldrmodligen i 10 fu och all sjuklighet hos hundama rapporteras till
projektet via en webbsida.

Forskningsplanen redovisas.

. Med hänsyn taget till pågaende aktiviteter ftireslår Avelsrådet att den
inplanerade avels-, och uppftidarkonferensen flyttas fram till år 2013,

r Avelsrådet ftireslår styrelsen att utse Marinette Andreasson till
avelsregionansvarig for Avelsregion Väst.

Styrelsen beslutar

att notera informationen,

att utse Marinette Andreasson till avelsregionansvarig ftir Avelsregion
Väst, samt

att genomftira en avels- och uppfodarkonferens under år 2013.

e) Utställningskommitt6
Margareta Olsson rapporterar om att Svenska Sennenhundklubbens
Salautställning inom kort kommer att genomfiiras.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

0 Arbetsprovskommitt6
Inget att rapportera.
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Styrelsen beslutar

att notera informationen.

g) MH-kommittö
Beth-Lis Raghall råpporterar att det genomfiirts ett telefonmöte samt att det
är en utbildning inplanerad. MH-kommittdn ftireslfu att begreppet MH-
ansvarig ändras till MH-ombud, att styrelsen utser Ann-Sophie Karlsson till
MH-ombud ftir Grosser och Carina Karlsson till nytt MH-ombud Väst.

Noteras att det foreligger behov av figuranter.

MH-kommittdn frreslår att styrelsen beslutar infora deltagaravgift per
deltagande hund om 350 kronor ftir medlem och 600 kronor ffir icke
medlem.

Styrelsen beslutar

att notera informationen,

att iindrabenämningen MH-ansvarigtill MH-ombud,

att utse Ann-Sophie Karlsson till MH-ombud fth Grosser,

att utse Carina Karlsson till MH-ombud Väst, samt

att faststiilla en deltagaravgift om 350 kronor fiir medlem och 600
kronor ftir icke medlem ftir deltagande i MH-beskrivning.

h) Lydnadskommittd
Lydnadskomrnittdn har vid sammanträdet inget besked om huruvida det blir
lydnadstävling i samband med SShK:s special i Degerfors. Återkommer med
datum. Ev. kommer Rallylydnad att arrangeras i Lindome i september i
samband med arbetsprov.

Styrelsen beslutar

alt notera informationen.

i) AktivitetsskommittÖ
Ingrid Käll rapporterar att 21 aktivitetsombud anmält intresse fiir den
inplanerade inspirationsträffen den 14 * l5 april 2012,Träffen kommer att
genomftiras i Gävle. Ingrid Käll aktualiserar frågan om var de s k
sennenvagnama som klubben tidigare inköpt befinner sig.

Aktivitetskommittdn ftireslår att styrelsen utser Emelie Andersson,t,, 
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aktivitetsombud samt att tillskapa ett nytt aktivitetsområde'Umeå.

Styrelsen beslutar

att notera informationen,

att utse Emelie Andersson till aktivitetsombud, samt

att tillskapa ett nytt aktivitetsområde - Umeå.

§ 36 Avels- och upplödaretiska regler

Styrelsen beslutade vid sammanträde2011-10-02 § 16 d), att återremittera
ftirslag till avels- och upplddaretiska regler till avelsrådet ftir ytterligare
beredning. Skälet var att det vid det tillfdllet inkommit värdefulla synpunkter
från avelsregionerna och privatpersoner över den utsända remissen.

Föreligger nu avelsrådets slutliga ftirslag till reviderade avels- och
uppftidaretiska regler. Berndt Klingeborn ftiredrar de huwdsakliga
ftirändringama i Iiörslaget.

Styrelsen beslutar

atl frreslå årsmötet 2012 attanta ftireliggande forslag till avels- och
uppftidaretiska regler, samt

att dessa skall gälla från och med fusmötet.

§ 37 Medverkan på Facebook

Vid styrelsen sammanträde 2011-10-02 beslutades att uppdra till ledamöter
och ersättare att sondera hur andra rasklubbar fiirhåller sig till medverkan på
Faoebook.

Föreligger nu, efter sondering om hur andra rasklubbar agerar, lorslag att
SShK ska finnas representerade på Facebook med en sida ftir information
om klubbens verksamhet.

Styrelsen beslutar

att starta en facebooksida snarast,

utt utse Pia Magnusson och Lina Martinsson till administratörer, samt

alt uppdra åt kommande styrelse att utse representant.

r
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§ 38 Engelsk benämning påAP

§ 39 Årsmöte2[l2

Styrelsen beslutade vid sammantriide 2011-10-02 § 16 0 att uppdra åt
Marianne Olofsson att utreda frågan om den engelska benämningen på
begreppet "Arbetsprov". Skälet till detta var att det inkommit en fråga i
iirendet från Svenska Kennelklubben.

Marianne Olofsson har konsulterat Lisbeth Plant i Kanada som
rekommenderat begreppet Drafi Trialfor,Swlss Mountain dogs. AU har
beslutat att detta begrepp skall avges som svar på SKK:s ftirfrågan.
Avelsrådet har meddelat detta till SKK.

Styrelsen beslutar

att notera informationen,

Enligt Svenska Sennenhundklubbens stadgar § 7 Årsmöte, skall styrelsen
bereda de ärenden som skall behandlas på kommande årsmöte.

Styrelsen bereder vid sammanträdet nedanstående iirenden:

Förslag till; lDagordning,2 Resultat- och balansråikning, Årsredovisning ftir
är 2011, 3 Verksamhetsplan fot är 2012 samt Budget för är 2012. Därutöver
fiireligger fi5rslag till Avels- och uppftidaretiska regler samt tre inkomna
motioner enligt nedan.

Styrelsen har att yttra sig över ftiljande tre motioner:

1. Motion angående ovelsindexfor HDfor Berner Sennen frän Carin
Ågren, Linnda Karlsson, König Karlsson, Karl Ågren, Helena Berlinder,
Anette Häggström, Maria Laestander och Ulf Käll dåir motionärerna
ffireslår att årsmötet beslutar att awakta ett par år innan det ingår i
regelverket.

2. Motion angående regel om inavelsgrad under 2,25%ftr hciwisning av
valphtll genom SShKfuän Emelie Karlsson som ftireslår att årsmötet
beslutar att SShK inftir en regel om inavelsgrad under 2,25%o for
valpkullshänvisning genom SShK.

3. Motion angående utredning av mitjlighet att irfbra ett åldersindex som
lromplement till nuvarande ledindex från Emelie Karlsson som ftjreslår
att årsmötet beslutar dt SShK:s avelsråd tillsätter en utredning av
åldersindex som ett potentiellt verktyg ftir avel av Berner Sennen i
kampen mot frr tidig död.
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§fyrelsen beslutar ftireslå årsmötet 2012

att faststiilla ftirslag till dagordning,

att faststiilla resultat- och balansräkning fiir år 201l,

att fastställa årsredogörelse ftir fu 2011,

att fastställa verksamhetsplan fiir är2012,

att faststiilla fiirslag till rambudget för är 2A12,

att fastställa ftirslag till Avels- och uppftidaretiska regler och att dessa

skall träda i kraft omgående,

att avslå Motion angående avelsindex ftir HD fiir Berner Sennen,

att avslå Motion angående regel om inavelsgrad under 2,25Yo for
hänvisning av valpkull genom SShK, samt

att avslå Motion angående utredning av möjlighet att inftira eff
åldersindex som komplement till nuvarande ledindex.

Bilagor till årsmötestirendena bifugas protokollet.

§ 40 Övriga frågor

Inkommet mail från två studerande med önskemål om att få liinka enkät
tilVfrån SShK:s hemsida. Då länken går till ett privat ftiretag medges inte
framställan.

Styrelsen beslutar

rtt inte medge framstiillan.

§ 4l Sammanträdet avslutas

Ordftirande Ann-Sofi e Nordh forklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justqras <-: [\_

L$/ilÅöh,
Ann-Sofie Nordh

Ordftirande fA^o U-
Bernt Nilsson

Justerare


