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Organ

Plats

Svenska Sennenhundklubbens styrelse

Per capsulam, telefonsammanträde

Datum Lördagen den 16 februari 2013

Tidpunkt Kl 13:00 - 16:00

Beslutande

Stefan Johanson, ordförande
Marianne Olofsson

Margareta Olsson
Beth-Lis Raghall
Kaj Kiiskilä
Björn Magnusson
Bernt Nilsson

Övriga deltagande

Ingrid Käll
Eva Ring

§ 89 Sammanträdet öppnas

Ordförande Stefan Johanson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet
öppnat.

§ 90 Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Bernt Nilsson till justerare för dagens sammanträde.

§ 91 Godkännande av föredragningslistan och anmälan av övriga frågor

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänt förslag till föredragningslista.

§ 92 Föregående protokoll

Föreligger protokoll enligt nedan:
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• Protokoll från ordinarie sammanträde 2012-12-08

Styrelsen beslutar

att notera att protokoll från ordinarie sammanträde 2012-12-08
har justerats i föreskriven ordning.

ANMÄLNINGSÄRENDE

§93 Beslut fattade av AU

AU har under perioden 2012-11-28 till och med 2012-11-28, fattat beslut i
nedanstående ärenden, med följande beslutsdatum: 2012-11-28,2012-12-10,
2013-01-01,2013-01-05,2013-01-14,2013-01-16,2013-01-29 samt
2013-02-05.

• Upphävning av tidigare beslut, §10
• Utställningar 2015
• Kriterier för Svenska Sennenhundklubbens förtjänsttecken
• Svenska Sennenhundklubbens förtjänsttecken
• Hedersmedlemskap i SShK
• Revidering av rasbeskrivning av Grosser Schweizer Sennenhund
• Datum och plats för lydnadsprov och arbetsprov för år 2013
• Ansökan om arrangerande av Allmändrag
• Ansökan om dispens
• Skrivelse från Anne-Sophie Karlsson ( Groseros kennel)
• Länkning till SShK' s hemsida
• Inbetalningskort avseende medlemsavgift för år 2013
• Ny layoutare för Sennenbladet

Styrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet, samt

att att uppdra åt ordföranden att utforma annons, gällande punkt 4,
till hemsidan och skicka den till webbmaster snarast.
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mFORMATIONSÄRENDEN
§ 94 Ordförande

§ 95 Skattmästare

§ 96 Sekreterare

§ 97 Avelsrådet

Ordförande informerar om inkommen skrivelse från Anne-Sophie Karlsson
Groseros Kennel, där hon känner sig utpekad rörande tjuvpararing.
Ordförande har talat med Ann-Sofie Karlsson och informerat henne om att
det styrelseuttalande som varit infört i Sennenbladet, och som föranlett
skrivelsen, inte på något sätt rör Groseros Kennel.

Styrelsen beslutar

att notera informationen, samt

att uppdra åt avelsrådet att skriftligen besvara brevet.

Björn Magnusson och Bernt Nilsson reserverar sig mot beslutet då
styrelsen inte skriver en rättelse i Sennenbladet.

Skattmästaren informerade om ekonomin. I dagsläget har endast 446
medlemmar betalat in årsavgiften, utan inbetalningskort. Även pengar till
tumörprojektet har kommit in i samband med detta.
Förhoppningsvis kommer många fler inbetalningar in i slutet av månaden.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Utskickad info från SKK har behandlats utifrån respektive innehåll.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Ordförande föredrar avelsrådets rapport enligt nedan:

• Avsägelse av uppdrag

• Gunilla Odenfelt lämnar uppdraget som ledamot iavelsrådet på egen
begäran. Hennes skäl är att hon känner att hon inte har något att bidra O
medlängreoch detbeklagaravelsrådetnaturligtvisatt hon ::~~e. '" vt-
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står till förfogande. Hon har varit ledamot minst 20 år i avelsrådet och
även varit ledamot i SShKs styrelse. Hon är en mycket seriös uppfödare
sedan mer än 40 år. Hon skall avtackas lämpligen på årsmötet.
Avelsrådet har diskuterat en ersättare men tycker att för närvarande
räcker antalet ledamöter i avelsrådet då Jane Ankarbäck är adjungerad till
varje möte.

• Uppfödarkonferens
Avelsrådet behöver klartecken från styrelsen att anordna en
uppfödarkonferens i höst, bäst i november. Den är ju dyrbar och
avelsrådet behöver en kostnadsram. Den föregående konferensen hölls på
Seandie Järva Krog. Om det inte är för dyrt så kan den hållas där igen,
men andra alternativ mottas tacksamt.

• Bogieder Grosser
Förslag bifogas till information till Grosserägare att två kliniker
rekommenderas. Vi har tidigare diskuterat och avfärdat att kontraktera en
radiolog som bilderna skickas till för bedömning. Det blir väldigt dyrt för
SShK. En radiolog vill gärna ha ett arvode per år på ca 5.000-10.000 kr
och det kan varken SShK eller Grosserägama betala för röntgen av ca
17-20 hundar per år. Önskan är att SShK rekommenderar dessa två
kliniker. Det är upp till var och en att röntga på vilken klinik som helst
som sedan skriver ett utlåtande. Säkert gäller detta utlåtande i de flesta
länderna. Det är SSV i Tyskland som kanske kräver SShKs
rekommenderade kliniker.

• Särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD)
Avelsrådet har begärt uppskov på svar och fått detta från SKK. Material
har skickats ut till avelsregionerna för synpunkter med en kommentar
från avelsrådet.

• Dispens från kennellistans kriterier
En uppfödare önskade dispens från kravet på två kullar för att stå med på
SShKs kennellista. Avelsrådet har avslagit önskan om dispens.
Uppfödaren har tackat för svaret och förstår varför det krävs två kullar.

• Utbildningsdag i SKKs regi den 13 april för avelsfunktionärer
Yvonne Ekstedt och Berndt Klingeborn vill delta. Det är vanligtvis bara
en som kommer med, men två anmäls om styrelsen godkänner detta.

• Trembler hos Berner
2012 föddes en kull Berner där 4 av 6 valpar vid ca 3 veckor visade
kraftiga skakningar, framför allt när de försökte resa på sig och gå.
Skakningarna försvann när de vilade. Uppfödaren kontaktade avelsrådet
och Stiftelsen för Friskare hundar betalade för obduktion aven valp. De
övriga tre valparna avlivades. Svar kom strax före jul och utlåtandet l
lämnar öppet om det verkligen var den ärftliga sjukdomen tr:~~~e:. __o 1 A
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Trembler beskrevs hos Berner i mitten av 1980-talet och nedärvs
sannolikt med en recessiv gen. Nu hade valpen vattenskalle
(hydrocephalus), vilket kan förklara symtomen men utesluter inte
trembler. Trembler orsakas av att äggviteämnet myelin som skyddar
nervtrådarna nästan saknas. Valpen avlivades vid ca 3 veckors ålder och
utvecklingen av myelin är inte avslutad förrän vid ca 9 veckors ålder.
Detta uppdagades först i efterhand. Valpen borde ha behållits till 9
veckors ålder och avlivats då. Etiskt och moraliskt hade detta varit svårt
för uppfödaren att behålla en sådan här valp så länge. En tredje orsak kan
vara en virusinfektion med en speciell stam av hundens
parainfluensavirus som beskrevs som orsak till vattenskalle hos unga
valpar 1982. Någon säker diagnos har inte nåtts i detta fall men det har
lärt oss mycket hur hantera fall av misstänkt trembler om det uppträder
någon mer gång.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 98 Aktivitetsansvarig

Ingrid Käll informerar om att dom flesta regionerna har kommit igång med
sina träffar för terminen. Regionerna har mailkontakt och tipsar varandra om
aktiviteter. Kunskapen om att få. in aktiviteterna på FB behöver förbättras.

Styrelsen beslutar

att notera informationen, samt

att uppdra åt Björn Magnusson att hjälpa till med förslag hemsida/FB.

§ 99 Arbetsprovskommitte

Marianne Olofsson informerar om att provdatum för 2013 är framtagna och
fastställda. Liksom för träningsläger och allmändrag. Beslut finns i AU-prot.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 100 Lydnadskommitten

Kaj Kiiskilä informerade om att Arets arbetande hund nu var utsedd.
Vinnarintervju och bild är skickad till tidningen.
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Styrelsen beslutar

att notera informationen, samt

att uppdra åt Kaj Kiiskilä att även skicka informationen till hemsidan.

§ 101 MH-kommitten

Beth-Lis Raghall informerar om att hon varit i kontakt med Yvonne Brink på
SBK angående MH/BPH. Inga förändringar angående MH föreligger i
dagsläget. Ml-l-kommitten fortsätter bevaka utvecklingen under året.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 102 Utställningskommitten

Margareta Olsson informerade om att närmast i tiden ligger Sala-
utställningen. Det är 160 hundar anmälda, vilket är jämförbart med förra året.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

BESLUTSÄRENDEN

§ 103 Röntgning av bogieder hos Grosser Schweizer Sennenhund

Då det i många länder föreligger ett krav på röntgade bogleder hos GSS för
att få använda dessa i avel, men SKK slutat läsa av röntgenplåtarna, har
Avelsrådet har tagit fram ett förslag på lösning av problemet.

Man har varit i kontakt med två kliniker, en i Göteborg och en i Stockholm,
som accepterat att utföra bogledsröntgen, avläsa bilderna och skriva
utlåtande.

Styrelsen beslutar

att anta förslaget, samt

att uppdra åt avelsrådet att undersöka förutsättningarna för att få fram
ytterligare kliniker i norra och södra delarna av Sverige.

§ 104 Grossersituationen

Bernt Nilsson redogjorde för en skrivelse om flera problem som Grosser-

uppfödare har att ställa sig tilL O"__c , ol
iJJ,
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Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet till nästa möte då det behövs mer tid att diskutera
innehållet i skrivelsen.

§ 105 Nominering till CS

Ordförande föredrog vad som sagts i ärendet på Specialklubbskonferensen.
Alla ledamöter i SKK: s Centralstyrelse hade ställt upp för omval, så även
ordföranden. Styrelsen har att ta ställning till om SShK skall nominera någon
person till CS.

Styrelsen beslutar

att inte skicka in något ytterligare förslag.

§ 106 Årsmöte 2013

• Föreläsare
Föreslås Daniel Svensson, Testledare MH och BPH.

Balans- och resultaträkning för år 2012 samt budget för år 2013
Skattmästare Margareta Olsson redovisar Balans- och Resultaträkningen
för 2012, samt Budgetförslag för 2013.

Verksamhetsberättelse för år 2012
Ordförande Stefan Johanson presenterar en sammanställning av
Verksamhetsberättelse för 2012.

Verksamhetsplan för år 2013

Ordförande Stefan Johanson presenterar Verksamhetsplan 2013.

Höjning av medlemsavgift from år 2014
Föreslås att medlemsavgiften för enskild medlem höjs till 300 kronor.

•

•

•

•

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Marianne Olofsson att tillfråga Daniel Svensson som
föreläsare till årsmötet,

att godkänna Balans- och resultaträkning för år 2012 samt Budget
för år 2013,

att godkänna Verksamhetsberättelse för år 2012,

att godkänna verksamhetsplan för år 2013, samt

att föreslå årsmötet en höjning av medlemsavgiften för enskild
medlem med 50 kronor till 300 kronor.
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• Inkomna motioner
Motion nr 1 om Kennellista SShK:s hemsida(Grosser Schweizer
sennenhund).
Inlämnad av Helen Gunnarsson
Motionären föreslår att årsmötet skall besluta:

att ta bort kravet angående antalet valpkullar för Grosser Schweizer
Sennenhund för att få valphänvisning och för att få synas med sitt
kennelnamn på hemsidan så länge man är medlem i SShK och har en
registrerad kennel i SKK,

att ta bort kennlar från hemsidan som inte fött upp GSS på ett visst antal
år, samt

att lägg till en flik angående täckhundar för Grosser Schweizer
Sennenhund.

Styrelsen beslutar

att remittera motionen till Avelsrådet för beredning.

Motion nr 2 om Placering av kommande årsmöten.
Inlämnad av Ulf Käll, Carl Ågren, Sven Blomqvist, Lilian Dahlberg,
Carin Ågren, König Karlsson, Linnea Karlsson Helena Bolinder, Maria
Laestander och Annette Häggström.

Motionären föreslår att årsmötet skall besluta:

att SShK:s årsmöten läggs i samband med Salautställningen.

Frågan om årsmötets utlysning och placering är en fråga som regleras i
SShK:s stadgar. En1igt dessa äger styrelsen frågan och den kan således
inte överprövas av årsmötet, såvida inte stagarna ändras.

Motionärernas förslag om att förlägga årsmötet i samband med
Salautställningen i syfte att få fler deltagare från ett större geografiskt
område är en intressant lösning som styrelsen tar med sig i det fortsatta
planeringsarbetet där ett flertal andra variabler måste vägas in, så som
exempelvis bästa möjliga kommunikationsmöjligheter, lokalernas
placering i förhållande till kommunikationer m m.

Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet

att avslå motionen.

Motion nr 3 om Distansröstning
Inlämnad av Inlämnad av Marinette Andersson, Annika Hansson, Zofia " j
Andersson, Susanne Öberg Gustavsson, Christina Waldenström, Monika I!'~
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Karlsson ThorseIl, Lotta Schander, Carina Karlsson, Daniel Svensson,
Cinzia Lundgren och Anita Richter.

Motionären föreslår att årsmötet skall besluta:

att SShK från och med 2014 ändrar det nuvarande röstsystemet.

Frågan om hur ärenden avgörs regleras i SKK:s och SShK: stadgar.
Möjligheten att rösta via ombud eller mail ges inte. Möjligheten att
genomföra en stadgeändring av SShK:s stagar för att tillgodose
motionärens förslag, och att få dessa godkända av SKK, är inte sannolik.
Då det är påkallat används röstkort redan idag.

En av de mest fundamentala förutsättningarna i svenska föreningsliv är
att alla medlemmar behandlas lika. Ett avsteg från nuvarande ordning att
alla medlemmar som närvarar vid årsmötet har rösträtt, till att alla
medlemmar som närvarar vid årsmötet samt de som har dator,
uppkoppling till Internet, anslutning till realtidsöverförning där alla
medlemmar ges möjlighet att både överhöra och helst se
årsmötesförhandlingarna är helt enkelt inte görligt. Att möjligheten att
följa mötet i realtid är helt avgörande för att kunna; vara registrerad i
röstlängden vid varje enskilt ärende, ha möjlighet att ta ställning till nya
sakyrkanden som förs fram under mötet, tilläggsyrkanden, yrkanden om
ordningsfråga, samt kontrapropositionsvoteringar. Till detta krävs
skärskilda tekniska lösningar som förhindrar att samma person röstar
flera gånger i samma ärende m m.

Av såväl konstitutionella-, tekniska-, och praktiska skäl är det inte
möjligt att tillgodose motionen.

Gällande frågan om att lägga ut motionerna till årsmötet på webbplatsen
är detta förslag tillgodosett.

Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet

att avslå motionen.

Motion nr 4 om Parnings kontrakt för Berner med extra klausul
Inlämnad av Emelie Karlsson, Catrin Larsson, Ing-Marie Jonsson,
Martina Blom, Gunn Jacobsson, Carina Persson, Ulf Olsson, Elisabeth
Bernström, Maria Bergfalk-Olsson.

Motionären föreslår att årsmötet skall besluta:

att Svenska Sennenhundklubben formulerar ett parningskontrakt för
Berner Sennenhund med denna extra klausul om registrering av uppgifter
i Hälsoregistret,

att kontraktet ska kunna laddas ned från SShK:s hemsida, samt
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att Svenska Sennenhundklubben ska även tydligt formulera att klubben
önskar att just detta kontrakt används vid parningar av Bemer Sennen.

Styrelsen beslutar

att remittera motionen till Avelsrådet för beredning.

§ 107 Sammanträdet avslutas

Ordförande Stefan Johanson förklarar sammanträdet avslutat.

V1Jjotokollet

UI!~
Marianne 01

Justeras

e~Johanson
Ordförande

Bemt Nilsson
Justerare
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