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Organ

Plats

Svenska Sennenhundklubbens styrelse

Seandie Hotell, Järva krog, Solna

Lördagen den 14 september 2013Datum

Tidpunkt Kl 10:30 - 15:00

Beslutande

Stefan Johanson, ordförande

Marianne Olofsson

Margareta Olsson
Beth-Lis Raghall
Bernt Nilsson
Inrid Käll

Eva Ring ersätter Kaj Kiiskilä

Övriga deltagande

Anders Ericsson
Berndt Klingebom, Avelsrådet

Elisabeth Lötberg, § 56.

§40 Sammanträdet öppnas

Ordförande Stefan Johanson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet
öppnat.

§ 41 Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Eva Ring till justerare för dagens sammanträde.

§ 42 Godkännande av föredragningslistan och anmälan av övriga frågor

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänt förslag till föredragningslista.
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§ 43 Föregående protokoll

Föreligger protokoll enligt nedan:

• Protokoll från ordinarie sammanträde 2013-03-10

Styrelsen beslutar

att notera att protokoll från ordinarie sammanträde 2013-03-10
har justerats i föreskriven ordning.

ANMÄLNINGSÄRENDE

§44 Beslut fattade av AU

AU har under perioden 2013-03-10 till och med 2013-08-22 fattat beslut i
nedanstående ärenden, med följande beslutsdatum: 2013-03-29, 2013-04-18,
2013-05-14,2013-05-29,2013-06-02,2013-08-08,2013-08-10 och
2013-08-22.

• Aktivitetsombud Stockholm
• Deltagande i konferens i Schweiz
• Avels- och uppfödarkonferens
• Avsägelse av uppdrag Östergötland
• Avelsregionsansvarig Södra Norrland
• Remissvar till SRD-kommitten om den nordiska SRD-listan
• Avelsregionsansvarig Stockholm
• Aktivitetsombud och medhjälpare Östergötland
• Chefredaktör för Sennenbladet
• Utställningsmonter på Stockholm hundmässa 2013
• Länkning till SShK' s hemsida
• Inbetalningskort avseende medlemsavgift för år 2013
• Ny layoutare för Sennenbladet

Styrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet
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INFORMATIONSÄRENDEN

§ 45 Ordförande

§ 46 Skattmästare

§ 47 Sekreterare

§48 Avelsrådet

Föreligger ingen information.

Styrelsen beslutar

att notera informationen,

Skattmästaren informerar om ekonomin. I dagsläget har 1320 medlemmar,
att jämföra med 1466 st föregående år. Återstående stora utgiftsposter för
året är Sennenbladet och Avels-/uppfödarkonferensen i november.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Föreligger inget att rapportera. Information från SKK vidarebefordras
löpande till berörda grupper/personer.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

1. Uppdrag åt avelsrådet enligt styrelsebeslut vid SShKs styrelsemöte den
16 februari 2013 angående kliniker som utför röntgen av bogleder på
Grosser Schweizer Sennenhund. Avelsrådet har tidigare vidtalat
två kliniker, en i Göteborg och en i Knivsta, som tför bogledsröntgen och
bedömning av bilder som accepteras Isom officiellt resultat för
avel. Styrelsen uppdrog åt avelsrådet att undersöka ytterligare kliniker i
norr och söder (styrelseprotokoll Zuld -02-16 § 103). Avelsrådet har
gjort en utredning, tillsammans med avelsregionsansvarig Yvonne
Ekstrand, och kommit fram till att majoriteten av de valpar som föds upp
av uppfödare som är medlemmar i SShK finns lokaliserade i
mellansverige. Avelsrådet anser därför att några ytterligare kliniker inte
behövs för närvarande.

2. Skrivelse angående Grossersituationen från Bernt Nilsson.
~
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Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 49 Aktivitetsansvarig

Ingrid Käll informerar om att alla regioner har kommit igång med sina träffar
för terminen. Regionerna har mailkontakt och tipsar varandra om aktiviteter.
Inspirationsträff med aktivitetsansvariga är planerad till november.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 50 Arbetsprovskommitte

Marianne Olofsson informerar om att årets arbetsprov fungerat bra. Den nya
inoff. klassen körs och momenten omarbetas efter behov fortlöpande arbete.

Kommitten önskar göra följande byte av personer: Anders Ericsson utgår
och Ulla Söderqvist tillkommer.

Styrelsen beslutar

att notera informationen, samt

att besluta om bytet av Anderz Ericsson mot Ulla Söderqvist.

§ 51 Lydnadskommitten

Marianne Olofsson informerar om att deltagandet på våra Lydnadsprov har
varit lågt i år. Varför är svårt att säga. I nästa Sennenblad kommer vi att fråga
hur medlemmarna vill ha det kommande år. Officiella eller Inofficiella.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 52 MH-kommitten

Beth-Lis Raghall informerar om ny figurant. Hon har haft mailkontakt med
MH-ansvariga. Från Göteborgsområdet har kommit förfrågan om huruvida
SShK kan köra BPH i egen regi och därmed få ner kostnaden för deltagarna. ~
Beth-Lis ska kolla upp detta. ~
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Efter avelskonferensen kommer kommitten att diskutera hur klubben ska gå
vidare med MIl / BPH.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 53 Utställningskommitten

Margareta Olsson informerade om att säsongen nu är avslutad.
Utställningarna har varit bra, men deltagarna något färre. Den nya platsen i
Ängelholm var bra. Den ekonomiska sammanställningen är ännu inte gjort.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

BESLUTSÄRENDEN

§ 54 Hantering ave-postadresser

Margareta Olsson informerar om att databasen finns hos Strands tryckeri och
att det hittills finns 322 adresser. Vi behöver ha in många fler för att kunna
använda oss av dem. Klubben får använda den obegränsat för eget syfte men
inte lämna det vidare till andra utanför.

Margareta tar upp diskussionen med Strands om hur vi kan få in fler adresser.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 55 Motioner till kennelfullmäktige

Föreligger totalt 14 motioner till kommande Kennelfullmäktige (KF)
Margareta Olsson har gått igenom samtliga och finner att dessa
överensstämmer med Sennenhundklubben syn. Det är ingen som direkt
påverkar SShK. .

Styrelsen beslutar

att ge Margareta Olsson och Marianne Olofsson fritt mandat gällande
röstning på KF.
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3. Skrivelsen (se nedan) överlämnades till avelsrådet för beredning enligt
protokoll § 34 från SShKs styrelsemöte den 10 mars 2013.
Avelsregionsansvarig för Grosser, Yvonne Ekstrand, är adjungerad till
avelsrådet vid behandlingen av skrivelsen.

Avelsrådet anser att Bernt Nilsson förslag inte är relevant och till stora
delar inte up-to-date.

Förslagen 1 och 2. Avelsregionsansvarig är inte överbelastad så att det
finns ett behov aven ställföreträdare.

Förslag 3 om träff med avelsråd och avelsregion så har avelsråd och
avelsregionsansvarig i över ett år försökt att anordna möten utan att det
funnits ett intresse från kallade att närvara. Någon träff har därför inte
kunnat anordnas.

Förslag 4 är inte inom avelsrådets ansvarsområde. Förslag 5 är redan
effektuerat angående bogledsröntgen samt förslag 6 är under planering
för år 2014.

Avelsrådet anser att det behövs en nystart för avelsintresserade i rasen
och kommer därför att anordna ett avelsregionsmöte i slutet av
september. Inbjudan utskickad och återfinns även på SShK:s hemsida.
Förhoppningsvis kan en ny generation Grosserägare inspireras till att
engagera sig som uppfödare. Avelsrådet kan inte se att de uppfödare som
valt att stå utanför SShK har något intresse att delta i SShK:s långsiktiga
avelsarbete för rasen.

4. Tumörprojektet har hittills fått in ca 400 blodprov. Tyvärr är det väldigt
svårt att få in prover från hundar som avlivas p.g.a cancer. Under 2014
fokuseras projektet på att samla in prover från två årskullar. Mer om
detta på avelskonferensen i november. Programmet för Avelskonferensen
är nu klar och finns på SShK: s hemsida.

5. Domaranvisningar SRD, SRD-K har tagit del av SShKs synpunkter på
SRD-texten och har beslutat stryka rasen Berner Sennenhund från den
inledande texten under grupp 2 i SRD. Där emot kommer vi be domarna
på våra raspecialer att särskilt titta Bemerns ögon. Enligt ARGIA är
"öppna ögon" ett ökande problem.

6. Berndt Klingeborn informerar från olika möten iGeneve 29/8 - 1/9 om
Berner Sennenhund. På fredagen hade "Internationell Working Group
Berner" (BIWG) möte. Den består av deltagare från 18 länder som
diskuterar hälsoproblem/erfarenheter i respektive land. Kommer att
finnas en länk på SShK:s hemsida till BIWGs hemsida för mer
Info. Lördagen den 31/8 var det Hälsosymposium för Berner
Sennenhund. Symposiet var mycket bra och rapport kommer i nästa
Sennenblad. Q ,
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§ 56 Nya grafiska profden

Elisabeth Löfberg, Sennenbladets layoutare, presenterade förslag till SShK:s
nya grafiska profil och presentationsfolder.

Förslaget innehåller ny logo, placering av logo på olika dokument,
skrivregler, färger, typografi, bilder, trycksaker, evenemangsmaterial mm.

Utmaningen ligger i att finjustera den tidigare beslutade logon.

§ 57 Skrivelse från medlem

Styrelsen beslutar

I tt ledamöterna tittar igenom materialet under närmaste veckan och via
mail lämnar synpunkter på materialet, samt

tt den presenterade grafiska profilen utgör grund för det fortsatta
utvecklingsarbetet med den samma.

§ 58 Sammanträdesd ,gI6r styrelsen

känner sig illa behandlad av SShK-representant och undrar nu hur hon
ka gå vidare med detta.

tyreisen beslutar

uppdra åt ordförande Stefan Johanson att besvara skrivelsen.

argareta Olsson föreslår att vi lägger nästa styrelsemöte ihop med
velskonferensen den 23-24 november för att hålla kostnaderna nere.

örslagsvis fredagen den 22 november kl 15:00 på Järva krog.

besluta enligt förslag,

vi då presenterar kommitteernas verksamhetsberättelser för 2013 och
verksamhetsplaner för 2014, samt övriga förberedelser inför årsmötet.

tidigare inbokat möte den 7 december stryks.
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§ 59 Kommande sammanträden.

Hittills har styrelsen haft sina möten på lördagar. Önskemål framfördes att i
stället hålla mötena på söndagar då reseplaneringen skulle underlättas.

Efter allmän diskussion konstateras att lördagar ändå passade de flesta bäst.

Styrelsen beslutar

att fortsättningsvis hålla styrelsemöten på lördagar.

§60 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden föreligger varför punkten utgick.

§ 61 Sammanträdet avslutas.

Ordförande Stefan Johanson förklarar sammanträdet avslutat.

Stefan Johanson
Ordförande

Eva Ring
Justerare

Justeras


