
 

 
Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
Plats Västberga  
Datum  Lördagen den 1 december 2018 
Tidpunkt Klockan 10:30 
 
  
§ 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 
 Ute Rüegg  
 Övriga deltagande 
 Beth-Lis Raghall 
 Jennie Olsson 

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

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

• Styrelsemöte 20180930 
 

§ 6 Anmälningsärenden 
 Beslut fattade av AU under tiden 181001-181130 
 10/10 SKK Specialklubbskonferens 

AU beslutar att skicka ordförande till SKKs specialklubbskonferens den 2-3 
februari. Sekreteraren anmäler. 

 
31/10 SKK avelskonferens 
Skks avelskonferens den 10-11/11. 
AU beslutar att skicka två medlemmar från avelsrådet till avelskonferensen. 

 
 
 



 

18/11 Dispensansökan 
En domare ansöker till oss om dispens för att utbilda sig färdigt på våra 
korthårsraser. Den domarens som hen vill gå för är inte listad som 
aspirantdomare.  
AU beslutar att i samråd med utställningskommittén avslå ansökan. 
 
Styrelsens beslut 
Att notera anmälan till protokollet 

 
§ 7 Informationsärenden 
 
1.Ordförande  

 Har inget att informera om  
  
2. Skattmästare  
 

Skattmästaren informerar om ekonomin som ser bra ut.  
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 

  
 Medlemsadministrationen.  

Allt är nu inskickat till SKK de tar över vår medlemsadministration den 9 
januari. Sekreteraren och skattmästaren har varit på möte med SKK och 
redogör för det. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 

 Utställningskommittén har eftersökt att få en budget att röra sig med. 
Styrelsen diskuterar hur man bäst kan göra detta och föreslår att kommittén 
får en budget med 2500 kr per ring att köpa priser för. 
Skattmästaren ska räkna ihop en årsbudget för domare till våra specialer. 
Då ska allt ingå även resor, boende etc. 
Styrelsen beslutar 
Att Utställningskommittén får en budget till priser med 2500 kr per ring. 

 
3. Sekreterare 

Arbetsordning 
Det har inkommit nya förslag på uppdateringar till arbetsordningen under 
rubrikerna Kommittéer, Facebook, medlemsansvarig, årets arbetande hund 
samt dragansvariga under rubriken aktivitetsombud. 
Styrelsen beslutar 
Att godkänna uppdateringarna till arbetsordningen under ovan nämnda 
rubriker samt att den uppdateras med det som beslutats på tidigare 
styrelsemöten. Under rubrikerna Sennenbladet, Mässansvariga. 
 
 

 
 
  



 

Västar  
Styrelsen har fått en fråga om inte SShK kan ta fram västar till funktionärer 
på våra utställningar, mässor etc. 
Styrelsens beslut 
Att Jennie tittar på olika alternativ av västar. 
 

4. Avelsrådet 
  Uppdrag till styrelsen 

Avelsrådet har fått in svar på motionerna från de flesta avelsregionerna och 
håller på att sammanställa dessa och redogör för det 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 
Ute önskar sluta som avelsregionsansvarig i region Östergötland. 
Styrelsen beslutar  
Att avelsregionsansvarig Östergötland blir vakant. 
 
Styrelsen diskuterar hur våra medlemmar tolkar reglerna för valplista, 
kennellista och våra uppfödare etiska regler och hur vi ska kunna göra de 
tydligare. Avelsrådet föreslår att detta tas upp på en avelskonferens i slutet 
av 2019 eller början av 2020. 
Styrelsen beslutar  
Att avelsrådet undersöker förutsättningarna för att ha en avelskonferens. 
 
Styrelsen diskuterar hälsoprogrammen för Appenzeller och Entlebucher 
sennenhund och föreslår att ansöka om ändring av hälsoprogrammen för 
dessa raser till nivå 2 istället för nivå 3 som de har idag. 
Styrelsen beslutar 
Att vi ansöker om en ändring av hälsoprogrammen för Appenzeller och 
Entlebucher sennenhund till nivå 2. 
 

   
5. Aktivitetsansvarig 

Skellefteås aktivitetsombud Anna Mickaelsson har meddelat att hon vill 
sluta. Styrelsen tackar henne för hennes tid som aktivitetsombud. Bethlis 
Raghall föreslås bli nytt aktivitetsombud för Skellefteå 
Styrelsens beslutar 
Att Bethlis Raghall blir aktivitetsombud i Skellefteå. 
 
De flesta aktivitetsområden har två träffar per termin och allt fungerar bra. 
De andra tar Ingrid kontakt med för att försöka se om hon kan hjälpa dom 
att komma igång med sina träffar. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 
 
 
 
 



 

Dragansvariga 
De som är dragansvariga bör ha minst två träffar per termin. 
Styrelsen beslutar 
Att dragansvariga bör ha två träffar per termin samt att vi lägger in detta i 
arbetsordningen. 
 
 
  

6. Lydnadskommittén 
Årets arbetande hund 
Lydnadskommittén har tillsammans med arbetsprovskommittén inkommit 
med ett förslag för ”årets arbetande hund”  
Styrelsen diskuterar förslaget och då AP klass IV inte är officiellt föreslås att 
det får lägre poäng än förslaget.  
Styrelsen beslutar  
Att godkänna förslaget för ”årets arbetande hund” med ovan nämnda 
ändring samt att den gäller retroaktivt från 1 jan 2018 och tills vidare. I 
framtiden ska ändringar ske i förväg. 
 
Byske 
Lydnad blir onsdagen den 8/8 kvällstävling 
Rallylydnad blir den 10/8 
Styrelsen beslutar 
Att godkänna datumen för lydnad och rallylydnad i Byske 2019. 
 

  
7. Arbetsprovskommittén 
 Kommittén inkommer med ett förslag om datum för 2019.  

• 14 april Norrköping 
• 28 april Skåne/Blekinge 
• 31 maj Gävle 
• 2 juni Gävle 
• 14 juli Moheda 
• 8 augusti Byske 
• 11 augusti Byske 
• 15 september Degerfors 
• 19 oktober Ängelholm 
• 20 oktober Ängelholm 

Styrelsen beslutar 
Att godkänna datumen för arbetsprov 2019 
 
 

 
8. MH/BPH kommittén 

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



 

 
9. Utställningskommittén 

Kommittén har inkommit med förslag på utställningar 2020. 
14/3 Eskilstuna, Vilsta sporthotell 
30/5 Degerfors 
19/7 Köping, Apalby 
15/8 Byske 
12/9 Ängelholm 
Styrelsen beslutar 

 Att godkänna datumen för utställningarna 2020. 
 
§ 8 Beslutsärenden 
  
.  Årsmöte 2019 den 16 mars i SKKs lokaler i Sollentuna. 
 Styrelsen diskuterar vad vi har att göra till den 
 Styrelsen beslutar 
 Att sekreteraren tar in årsberättelser, verksamhetsberättelser ,  
  
 Domare konferensen den 3-4 oktober 2020. 

Ordförande informerar om hur arbetet fortgår med arbetet med 
konferensen. Kompendiet ska vara klart sommaren 2019 0ch vi kommer ha 
ett kompendium för våra fyra raser. Det kommer att tryckas 2020. 

 SShK behöver en styrgrupp  och föreslår att Ute,  Anders, Birgitta 
  ingår i den. 
 Styrelsen beslutar 
 Att Anders, Ute och Birgitta bildar en styrgrupp till domare konferensen. 
§ 9 Övriga ärenden 
 Inga övriga ärenden 
 
§ 10 Nästa möte 
 
 Nästa möte blir den 24/2 kl. 10:30 i Västberga 
 
§ 11 Sammanträdet avslutas 
 Ordförande avslutar sammanträdet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vid protokollet 
Karina larsson 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
Anders Andersson     Ute Rûegg                                        
Ordförande  
 
 
  
  
  
  

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 


