
	

PROTOKOLL	
SAMMANTRÄDE	2018-02-24	

Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
 
Plats Västberga  
Datum  Lördagen den 24 februari 2018 
Tidpunkt Klockan 10:30 
 
 
  
§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Anders Andersson hälsar välkommen och förklarar mötet 
öppnat. 

 
§ 2 Närvaro  Beslutande  
 Anders Andersson, Ordförande 
 Karina Larsson 
 Toril Melangen 
 Ingrid Käll 
 Ute Rüegg 
 Anderz Ericsson 
 Fredrik Torstensson 
 
 Övriga deltagande 
 Lisette Wallström 
 Beth-Lis Raghall 
  
§ 3 Val av justerare 
 Styrelsen beslutar  
 Att utse Fredrik Torstensson  som justerare för dagens sammanträde. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Styrelsen beslutar 
 Att godkänna dagordningen. 
 
§ 5 Föregående protokoll 
 Styrelsen beslutar att godkänna följande protokoll 

171209  
  

 
§6 Beslut fattade av AU 

AU har under perioden 171209-181223 fattat följande beslut i 
nedanstående ärenden, med följande beslutsdatum: 180125 
 

	Jubileumsbok 
Det har inkommit ett förslag från de som jobbar med jubileumsboken angående 
kostnader för den. 
Arbetsutskottet beslutar 180125 
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Att priset på boken ska vara 300 kr för medlem, 350 för icke medlem och ett tillägg 
för porto för de som vill ha den skickad. Vi gör en speciell mailadress och 
Swishnummer till detta. 
För att vi ska få in många beställningar snabbt så höjer vi priset på boken med 50 kr 
efter den 19 mars. 
 

 
 

 
§ 7 Informationsärenden 
 

1. Ordförande 
 
SShKs förre skattmästare Margareta Olsson har blivit avtackad med 
champagne och blommor. 
Styrelsen beslutade  
Att notera informationen. 
 
Stockholms hundmässa 
Det har inkommit några frågor om SShKs monter vid Stockholms hundmässa 
från en Grosser Schweizer sennenhundägare. 
1) Varför publicerades det på SShKs facebooksida ett foto från rasmontern 

utan en GSS? 
2) Varför var endast Berner representerad i Ras-paraden? 
3) Varför var GSS endast under söndagen representerad en kortare tid i 

rasmontern? 
4) Det inkom även en fråga om kalendern. Varför det inte var tre bilder på 

varje sennenhundras i den. 
Styrelsens svar: 
De som arbetar med montrarna ställer upp ideellt för klubben. Det är deras 
ambition att ha alla våra fyra reser representerade i montrarna. De försöker 
sätta ihop hundar som fungerar ihop och ägare som är väl insatta i klubbens 
arbete. I Stockholm fick vi ett återbud från den tillfrågade med grosser. Det 
måste även vara rimliga kostnader för resor till och från mässorna. 
Angående kalendern så annonserades det på hemsida, sennenblad och på 
facebook efter bilder till kalendern och trots det så kom det inte in en enda bild 
på någon grosser. Kalendern är en försäljningsprodukt bör representera 
klubbens medlemmars intressen. 
Styrelsen beslutar  
Att Sekreteraren och Fredrik sätter ihop en arbetsordning för mässorna. 
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Webshopen 
Vi diskusserar hur det går med webshopen. 
Styrelsen beslutar 
Att Anderz E. får i uppdrag att kontakta Funny bunny media ang, detaljer i 
kontraktsupplägget. 
 
  

  
  
 

2. Skattmästare 
Under den här punkten så är Birgitta med via telefon då hon inte kunde 
närvara pga. sjukdom. 
 
Skattmästaren informerade om ekonomin. Samt kom med ett förslag till 
årsmötet om avgiftshöjning. Senior 350 kr, familjemedlem och utland ligger 
kvar på 100 kr respektive 400 kr. Avgiftshöjningen behövs dels pga. 
kostnadsökningar och det behövs ett överskott varje år till avels, domare och 
andra konferenser. 
Styrelsen beslutade 
Att notera informationen 
 
Sennenbladets redaktion behöver en ny dator. Förslaget är att köpa en bärbar 
PC och en skärm. De behöver även en ny prenumeration på programmet 
Indesign. Kostnaden för datorn och skärmen är ca 10500 och programmet 
kostar 240 kr/mån 
Styrelsen beslutar 
Att det köps in en bärbar PC och en skärm samt att det tas en ny 
prenumeration på Indesign.  
Den gamla datorn säljs till förmån för HSIMS (Histiocytic Sarcoma index Mate 
Selection) 
 
Det är idag mycket arbete med medlemsadministrationen. Vi har tittat på olika 
alternativ för att underlätta och förbättra detta genom olika varianter av 
kommersiella medlemshanteringssystem. 
Styrelsen beslutar  
Att fortsätta undersöka olika alternativ. 
 
 
3. Sekreterare 
Sekreteraren informerar om GDPR (Dataskyddsförordningen) 
Styrelsen beslutar 
Att sekreteraren fortsätter arbeta med vad vi behöver göra då GDPR införs. 
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4. Avelsrådet 
Avelsrådet redogör för arbetet med RAS för berner. De håller på att 
sammanställa svaren från avelsregionerna. RAS för grosser är klart. Arbetet 
fortgår för RAS för Appenzeller och Entlebucher. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 
Lisa Nilsson har meddelat att hon avgår från avelsrådet efter årsmötet. Vi 
tackar henne för många års arbete i avelsrådet. 
Styrelsen beslutar  
Att tills vidare inte tillsätta någon ytterligare ordinarie medlem i avelsrådet utan 
att vid specifika behov utser styrelsen lämpliga personer att hjälpa till med 
avelsrådets arbete då avelsrådet behöver detta. 
 
Lotta Hämälänien har valt att sluta som avelsregionsansvarig. Vi tackar henne 
för hennes arbete. Avelsregion södra norrland föreslår Katrine Hammarstedt 
som ny avelsregionansvarig. 
Styrelsen beslutar 
Att utse Katrine Hammarstedt som ny avelsregionsansvarig i Södra norrland. 
 
Insamling till förmån för HSIMS 
2018 har vi beslutat att ska gå i hälsans år och därför har vi beslutat att samla 
in pengar till HSIMS (Histiocytic Sarcoma index Mate Selection) 
Ett swishnummer kommer att användas bara till detta och kontakt kommer tas 
med ”stiftelsen för friskare hundar” för samarbete samt kommer vi trycka upp 
en rollups eller affish som vi kommer använda vid klubbens aktiviteter. 
Styrelsen beslutar 
Att Toril kontaktar ”Stiftelsen för friskare hundar”. Karina tar kontakt med Ann-
Christin Uppfelt angående utformandet av en rollups eller en affisch. 
 
 
Under jubileumsutställningen i Degerfors kommer det finnas möjlighet att ta 
HS prov på sin hund. Vi diskuterar hur detta ska lösas praktiskt.  
Styrelsen beslutar 
Att Toril frågar Björn Magnusson om hjälp vid kontakt med Antagene 
angående det praktiska. Kostnaden för provtagningen kommer klubben att stå 
för och analyskostnaden till Antagene står hundägaren för och betalas i 
samband med provtagningen. 
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5. Aktivitetsansvarig 
Allt flyter på bra i aktivitetsområdena. Alla områden har kommit igång med      
sina aktiviteter.  

               Styrelsens beslut 
               Att notera informationen 

 
6. Arbetsprovskommittén 

Arbetsprovskommitten har inkommit med en protest mot listan för 
Arbetande hund när det gäller arbetsprovens poängsättning. De vill att den 
inofficiella klass IV ska högre poäng samt att de andra klasserna ska ha ett 
minimikrav för att få räknas med på årets arbetande hund. De bifogar ett 
förslag. 
Styrelsen beslutar 
Att ta arbetsprovskommittens förslag i beaktande inför nästa års revidering 
av listan.  

  
 

7. Lydnadskommitén 
Inget att rapportera 

   
 

8. BPH/MH kommittén 
Fredrik är som testledare i BPH utbildad av SShK. Han har en undran om 
han är bunden till en tjänstgörningtid. 
Styrelsen beslutar 
Att vi inte har tidskontrakt med medlemmar som vi bekostat utbildningar för 
på ett sådant sätt att de är bundna till klubben.     

   
 
9. Utställningskommittén 

Det har inkommit en förfrågan om utökning av rasregister från Domare 
Jens Karlsson. På alla våra fyra raser. Utställningskommitten har 
undersökt hans referenser och föreslår att vi tillstryker detta. 
Styrelsen beslutar 
Att tillstryka Jens Karlssons ansökan. 
 
Ute har gått CUA utbildning och är godkänd 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen. 
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§ 8 Beslutsärenden 
Domare konferens 
Ordförande informerade om arbetet med konferensen. Vi behöver tillsätta en grupp 
som arbetar med raskompendierna samt ha en person med i styrgruppen. 
Styrelsen beslutar 
Att Ute tillfrågar de tre personer som vi föreslår till att medverka i gruppen samt att 
Anders Andersson är SShKs deltagare i styrgruppen. 
 
Sennenbladet 
Ingrid Kruse, Gunilla Törnqvist och Madeleine Lundh avgår från sina uppdrag i 
sennenbladet iom årsmötet. Vi tackar dom alla tre för deras arbete! 
Styrelsen beslutar 
Att AnnCatrin Uppfeldt är redaktör för sennenbladet och tar in medarbetare vid 
behov. 
 
50 års jubileum 
Ordförande informerade om ekonomi, priser och giveaways. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 
SShks hedersmedlemmar borde uppmärksammas lite extra då vi har jubileum.  
Styrelsen beslutar 
Att på bjuda våra hedersmedlemmar på jubileumsmiddagen i Degerfors samt ha ett 
honnörsbord åt dom. Sekreteraren skickar inbjudan. 
 
Anmälan till jubileumsmiddagen 
Styrelsen beslutar 
Att ordförande undersöker olika formulär som vi kan använda till det. 
 
Funktionärer på våra rasspecialer borde ha enhetliga västar 
Styrelsen beslutar 
Att ordförande undersöker kostnad för västarna. 
 
Jubileumsboken 
Det är den 20 februari 138 böcker beställda.  
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
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Årsmöte 2018 
Motioner: 
 
Motion 1 
 
Motion inlämnat av: 
Cecilia Mogor, Sofie Johansson, Petrina Andersson, Kerstin Karlsson, Pernilla Strandberg 
Birgitte Damsgard, Boel Fransson, Jan Herngren, Zofia Andersson, Björn Jacobsson 
Annika Hansson, Marinette Andreasson, Anita Richter, Christina Isaksson, Pernilla Svedjeby 
 
 
 
Register för hanhundar godkända i avel 
 
De hundägare som vill ha sin hanhund i avel och vilken uppfyller SShKs kriterier för avel 
erbjuds att medverka i ett register. 
 
För att enklare kunna hitta fler hanar som är friröntgade, utställda och lämpliga för avel 
föreslår vi ett register där varje hanhundsägare (som uppfyller SShKs kriterier för avel) får 
skicka in 1 bild, reg nr och reg namn samt det namn han kallas till vardags. All övrig data 
finns att hämta på http://hundar.skk.se/avelsdata/initial.aspx och ju enklare det är desto 
bättre. 
 
Ett av våra mål är att bredda avelsbasen (att använda fler djur i aveln) och med ett frivilligt 
register så kan man enklare hitta en avelshane till sin tik. Många hanhundsägare som idag 
inte har sin hane i avel kanske skulle kunna bli tillfrågade om de fanns med i registret. Detta 
förutsätter att du som ägare inte har blockerat kontaktuppgifterna i avelsdata. Finns i 
Danmark och fungerar bra. 
Vi föreslår att stämman beslutar att införa ett register för hanhundar godkända för avel i 
samband med moderniseringen av hemsidan. 
 
Upprättad på avelsregion väst möte den 14 februari 2018. 
 
Styrelsens föreslår årsmötet 2018 att besluta 
Att tillstyrka motionen. 
 
Styrelsen motivering 
Att vi använder fler hanhundar i avel är något vi eftertraktar och i och med moderniseringen 
av hemsidan så kan vi titta på hur vi praktiskt kan lägga upp det.  
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Motion 2 
 
Motion inlämnad av: 
Cecilia Mogor, Sofie Johansson, Petrina Andersson, Pernilla Sandström 
Birgitte Damsgard, Boel Fransson, Jan Herngren, Annika Hansson, Björn Jacobsson 
Zofia Andersson, Marinette Andreasson, Catarina Öhgren, Christina Isaksson 
Pernilla Svedjeby 
 
Uppfödarforum- på hemsidan 
 
Ett forum med inloggning där mer djupgående information om rasens sjukdomar och 
avelsstrategier kan finnas nåbara. I förlängningen kanske det kan utvecklas en chatt där vi 
kan dryfta frågor och funderingar med varandra. 
 
Vi är som förening mycket transparant och välvilligt erbjuder mycket information till våra 
besökare på sidan. De valpköpare som besöker oss har inte alla kunskapen att förstå all 
information (ibland inte vi uppfödare heller). Tydlig och enkel presentation om de sjukdomar 
och den hälsa raserna på den allmänna hemsidan och i ett låst uppfödarforum gå mer in på 
detalj och lägga de tunga dokumenten där. 
 
Vi föder upp och säljer sällskapsdjur, familjemedlemmar och våra valpköpare är inte insatta i 
uppfödarfrågor. De ska på ett besök på vår hemsida sätta sig in i och förstå mycket komplex 
information. Bättre att hålla en enkel presentation och skriva vill ni veta mer så kontakta 
gärna någon av våra uppfödare från kennellistan. 
 
Vi föreslår att stämman beslutar att öppna ett uppfödarforum för mer djupare information i 
samband med moderniseringen av hemsidan. 
 
Upprättad på avelsregion väst möte den 14 februari 2018. 
 
Styrelsens förslag till årsmötet 
Att avslå motionen.  
 
Styrelsens motivering 
Styrelsen ser inte behovet av ett låst diskussions forum men i och med moderniseringen av 
hemsidan så kan man göra en uppdelning av hälsodokumenten i en allmän del och en för 
uppfödare. 
 
Motion 3 
 
Motion inlämnad av:  
Susanne Öberg Gustavsson, Sofie Johansson, Cecilia Mogor, Jan Herngren 
Boel Fransson, Birgitte Damsgard, Pernilla Strandberg, Kerstin Karlsson 
 
Avelsstoppet för 30 valpar på hanhundslistan bör slopas eftersom indexet ersätter den 
utvärderingen och då blir det ändå en form av rullande avelsutvärdering. Däremot bör 
maxantalet på antalet valpar med 80 st ligga kvar. Eller t.o.m sänka det till 60 st för att 
minska antalet barnbarn i avel, för att öka avelsbasen. 
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Styrelsens förslag till årsmötet 
Styrelsen ger avelsrådet i uppdrag att utröna uppfödares och täckhundsägares synpunkter 
på innehållet i motionen 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.  
 
Beslutsförslag 
 Styrelsen föreslår årsmötet 2018 besluta att återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare 
beredning. 
 
Motion 4 
 
Motion	inlämnad	av:	
Susanne	Öberg	Gustavsson,	Stina	Isaksson,	Catharina	Öhgren,	Lotta	Schander	
Monika	Karlsson	Thorsell	(per	tele	mail	kraschat),	Marinette	Andreasson	
Anita	Richter,	Annika	Hansson,	Jeanette	Persson,	Anita	Henriksson	
	
	
Motion	angående	remissrutiner	
	
När	avelsrådet	skickar	ut	material	till	de	olika	avelsregionerna	där	de	förväntar	sig	svar,	tex	
revideringen	av	RAS.	
Så	borde	svaren	från	de	olika	regionerna	läggas	ut	offentligt	för	att	alla	ska	kunna	få	ta	del	av	
olika	synpunkter	och	bilda	sig	en	bättre	helhetssyn	av	hur	merparten	av	Sveriges	uppfödare	
tycker	i	frågorna.	
	
Att	se	samma	frågor	ur	olika	perspektiv	är	oerhört	viktigt	om	vi	alla	i	slutänden	ska	sträva	
efter	att	försöka	förbättra	vår	ras.	
	
Det	ger	också	samtliga	medlemmar	en	bättre	insyn	i	hur	de	slutgiltiga	besluten	tas	fram.	Och	
ger	en	öppen	dialog	ifrån	norr	till	söder.	
	
Styrelsens	förslag	till	årsmötet	
Styrelsen ger avelsrådet i uppdrag att utröna uppfödares och täckhundsägares synpunkter 
på innehållet i motionen 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.  
 
Beslutsförslag 
 Styrelsen föreslår årsmötet 2018 besluta att återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare 
beredning. 
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§ 9 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. I 
 
§10 Nästa möte  
 Nästa möte 180317 
 
§ 11 Sammanträdet avslutas 
 Ordförande avslutar sammanträdet 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Karina Larsson 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande                                                                  Justerare 
Anders Andersson                                                       Fredrik Torstensson 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 


