
 

 

 
Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
Plats Västberga  
Datum  Söndagen den 30 september 2018 
Tidpunkt Klockan 10:00 
 
  
§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Anders Andersson hälsar välkommen och förklarar mötet 
öppnat. 

 
§ 2 Närvaro  Beslutande  
 Anders Andersson, Ordförande 
 Birgitta Palo Johansson 
 Karina Larsson 
 Fredrik Torstensson 
 Ingrid Käll 
 Anderz Ericsson 
 Bethlis Raghall är beslutande till och med §5 
 Ute Rüegg beslutande från §6 
 Övriga deltagande 
 Beth-Lis Raghall 
 Lisette Wallström 
 Jennie Olsson 

Toril Melangen, sammankallande i avelsrådet, är med  som adjungerad 
under avelsrådsärendena. 

  
§ 3 Val av justerare 
 Styrelsen beslutar  
 Att utse Anderz Ericsson som justerare för dagens sammanträde. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Styrelsen beslutar 
 Att godkänna dagordningen. 
 
§ 5 Föregående protokoll 
 Styrelsen beslutar att godkänna följande protokoll 

• Styrelsemöte 20180505 
 

§ 6 Anmälningsärenden 
 Beslut fattade av AU 
 

AU har under perioden 180505-180930 fattat följande beslut i 
nedanstående ärenden, med följande beslutsdatum: 180703, 180726. 
 
180703 Monter på Stockholms hundmässa 
Au beslutar att vi ska boka en monter på rasklubbstorget på Stockholms 
hundmässa. 



 

 

 
180726  Mail från medlem 
SShK har fått mail från en kennel som har blivit avstängd från 
valpförmedling och kennellista där de undrar om styrelsen stödjer detta och 
om avelsrådet är enigt i detta beslutet. 
Au beslutar att vi stödjer detta beslut då avelsrådet endast agerar efter 
SShKs regler som uppfödarna varit med och tagit fram. Sekreteraren mailar 
ett svar till kenneln. 

 
 
§ 7 Informationsärenden 
 

1. Ordförande  
 Har inget att informera om  

  
2. Skattmästare  
 

Skattmästaren informerar om ekonomin som ser bra ut. Vi är nu 1050 
medlemmar. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 

  
 Medlemsadministrationen.  

Allt är nu klart med SKK och de tar över vår medlemsadministration den 9 
januari 2019 och då skickar de ut faktura till alla medlemmar.  
Skattmästaren och sekreteraren ska på möte hos SKK i november. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 
Vi har ca 60 st jubileumsböcker kvar. 
Styrelsen beslutar  
Att vi säljer dessa för 200 kr /styck från 1 december. De kommer att finnas 
på mässorna och annons sätts ut i Sennenbladet. 
 
Ute rapporterar om att datorn såldes på Degerforsutställningen för 200 euro 
till förmån för Stiftelsen för friskare hundar. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 
Det kommer ett förlag på att vi ska ha en swish för försäljningssaker och en 
till tex.utställningskritiker. 
Styrelsen beslutar 
Att vi har två swish och att numren läggs ut på hemsidan och i 
Sennenbladet. 
 
 
 
 



 

 

Utställningskommittén har eftersökt att få en budget att röra sig med. 
Styrelsen beslutar 
Att skattmästaren ser över möjligheten att göra en budget till 
utställningskommittén. 
 

 
3. Sekreterare 

Vårt utgivningsbevis för Sennenbladet håller på att gå ut. 
Styrelsen beslutar 
 Att ordförande förnyar den samt ansöker om ett nytt till hemsidan. 
 
SShK har fått en förfrågan om att deltaga på rasklubbstorget på MyDog 
Styrelsens beslut 
Att Fredrik Torstensson anmäler rasmontern och är monteransvarig. 
 
Lisette och Karina går SKKs distanskurs i föreningsteknik. 
Styrelsen beslutar 
Att SShK bekostar kursen á 950 kr för dessa. 
 
Arbetsbeskrivning Sennenbladet. Se bilaga 1. 
Styrelsen beslutar  
Att godkänna arbetsordningen 
 
Sekreteraren har fått hem klubbens gamla protokoll. Då det tar tid att gå 
igenom dessa och en del behöver kopieras så det behövs lite tid innan 
frågan om ett arkiv är aktuellt. 
Styrelsen beslutar 
Att bordlägga frågan om ett arkiv. 
 
Kalender 2019 
Det har inkommit en fråga om vi ska ha en kalender 2019. 
Styrelsen beslutar  
Att eftersom vi inte sålde särskilt många kalendrar av de vi tryckte upp 
2018 så beslutar styrelsen att vi inte ska ha någon kalender 2019. 
 
Informationsbladen om aktivitetsombudens verksamhet som valpköparna 
fått av sina uppfödare. 
Styrelsen beslutar 
Att Kalle Skattman tar över distributionen av dessa och då uppfödarna fått 
en kull så blir de kontaktade och får då välja om de vill ha dessa mailade 
tills sig eller få dom i pappersform. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Avelsrådet 
Toril informerar om IWG mötet i som var i Holland i augusti. Där beslutades 
att focus kommer att vara hur gamla berner sennenhundar blir och vad de 
avlider av. Avelsrådet ska undersöka hur vi kan få in den informationen om 
våra hundar i Sverige. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 
Uppdrag från årsmötet 
Avelsrådet kommer nu skicka ut detta till avelsregionerna. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen  
 
Avelsrådet har påbörjat ett arbete för att, med hjälp av avelsregionerna, 
förtydliga tolkningen av de regler och rekommendationer som finns för 
kennellista och valpförmedling.  
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen  
 
En medlem som blivit avstängd från valpförmedling och kennellista har 
inkommit med flera mail med frågor angående detta. Även en bekant till 
medlemmen har inkommit med ett mail. Avelsrådet redovisar de regler  
som avelsrådet har fattat sitt beslut på och som också via e-post har 
redovisats för kennelägaren. Styrelsen diskuterar detta och håller fast vid 
sin tidigare ståndpunkt att de stödjer avelsrådets beslut då det grundar sig 
på SSHK's regler för valphänvisning och kennellista, som är bestämda av 
klubbens uppfödare, samt på SKKs grundregler. 
Styrelsen beslutar  
Att inte ändra tidigare beslut med 12 månader avstängning från 
valpförmedling och kennellista. Sekreteraren meddelar berörda parter via 
e-post om beslutet. 
 

   
5. Aktivitetsansvarig 

Alla aktivitetsområden har kommit i gång med sina aktiviteter efter 
sommaren. Alla är väldigt aktiva. 
Styrelsens beslutar 
Att notera informationen 
 
 
 
 
  

6. Lydnadskommittén 
Styrelsen uppdrar år lydnadskommitten att till nästa möte komma in med en 
uppdaterad ”årets arbetande hund”. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 



 

 

 
Det har inkommit ett förslag på att ha ett sennenmästerskap (SM) i lydnad i 
samband med Degerforsutställningen 2019. Tävlingen kommer att vara 
inofficiell och bara med sennenhundar. 

 Styrelsen beslutar 
 Att notera informationen 
 
7. Arbetsprovskommittén 

Det inlämnades en protest i samband med arbetsprovet den 12 augusti i 
Byske. Protesten var om en felbyggd bana. Tävlingsledaren beslutade att 
godkänna protesten då banan var felbyggd och det fattades en markering. 
Anmälningsavgiften återbetalas till de berörda. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 
 

 
8. MH/BPH kommittén 

Fredrik har hämtat vår BPH bana och den förvaras nu på Munkedals 
brukshundklubb. Vi har dock ingen startpistol eller chipavläsare. 

 Styrelsen beslutar 
Att det köps in en startpistol och att undersöka om den chipavläsare som 
klubben har fungerar bra annars så köper vi in en. 

 
Fredrik informerar om de BPH som är under hösten. 20/21 oktober i 
Ljungby samt 21 november i Munkedal. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen. 

 
9. Utställningskommittén 

En domare har lämnat in en ansökan om utökning av sina raser. Kommittén 
har undersökt detta och föreslår att vi avslår detta men domaren får gärna 
komma på någon av våra specialer som passiv elev. 
Styrelsen beslutar 
Att avslå ansökan 

 
 

Kommittén har inkommit med förslag på utställningar 2020. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen då allt inte riktigt är klart. 

 
§ 8 Beslutsärenden 
  
 50 års jubileum 

Styrelsen diskuterar hur det blev med jubileumsåret och ekonomiskt och 
alla våra utställningar har gått mycket bra. Styrelsen riktar ett stort tack till 
alla som jobbat med jubileumsåret både på utställningarna och andra 
aktiviteter och planering. 



 

 

 
§ 9 Övriga ärenden 
 Årsmöte 2019 
 Styrelsen beslutar 
 Att årsmötet 2019 blir den 16 mars kl. 13 på SKK:s lokaler i Sollentuna. 
  

. 
§ 10 Nästa möte 
 Nästa möte blir den 1 december kl. 10:30 i Västberga 
 
§ 11 Sammanträdet avslutas 
 Ordförande avslutar sammanträdet 
 
 
Vid protokollet 
Karina larsson 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
Anders Andersson     Anderz Ericsson                                        
Ordförande  
 
 
  
  
  
  

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
  
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 


