
 

 
Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
Plats Västberga  
Datum  Söndagen den 24 februari 2019 
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 
 Ute Rüegg  
 Övriga deltagande 
 Beth-Lis Raghall 
 Jennie Olsson 

Toril Melangen, sammankallande i avelsrådet, är med  som adjungerad 
under avelsrådsärendena. 
Lisette Wallström är närvarande under §7 punkt 4 och 9 samt §8 och till 
mötets slut. 
Madeliene Lundh och Lina Jansson är närvarande under §7 punkt 9. 

§ 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 

• Styrelsemöte 20181201 
Arbetsuppgifter från föregående protokoll: 
-Västar vi har fått fram ett pris på västar med vår logga på och 
SShK på ryggen. Då kostnaden känns lite hög så undersöker 
Jennie sponsorer till västarna. 
-Alla klubbens försäljningssaker är hämtade från Strands grafiska 
och kommer att finnas till försäljning på våra utställningar. 

 
§ 6 Anmälningsärenden 
 Beslut fattade av AU under tiden 181210-190223 

11/1 Sennenbladets redaktion har tagit in offerter från 3 st tryckerier och 
föreslår att vi prövar Digitaltrycknu.com för sennenbladet nr 1.  



 

AU beslutar att vi prövar det föreslagna tryckeriet för sennenbladet nr 1. 
 
 
 
§ 7 Informationsärenden 
 
1.Ordförande  

 Ordförande informerade om Specialklubbskonferensen som var  
 den 2-3 februari. 
 Styrelsen beslutade  
 Att notera informationen 
 
2. Skattmästare  
 

Skattmästaren informerar om ekonomin som ser bra ut. Det är 795 
medlemmar som betalat in medlemsavgiften den 31 januari. Det är ovanligt 
många för den här tiden på året.  Allt har fungerat mycket bra med Skks 
medlemshantering. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 

  
 Styrelsen diskuterar hur man kan göra en budget för utställningarna. 
 Styrelsen beslutar 
 Att notera informationen 
3. Sekreterare 
 

Arkiv. Sekreteraren har inköpt arkivboxar till de gamla protokollen. Då inte 
klubben har alla Sennenbladet sparade så håller vi på att försöka samla 
ihop dessa då vi har fått ett erbjudande av SKK att gratis få arkivera dessa 
om vi bara har 25 år i en följd. 

 Styrelsen beslutar  
 att notera informationen. 
 
 Det har inkommit ett protokoll från avelsregion grosser. 190215 

Avelsrådet återkommer runt flera av frågorna men styrgruppen för  
domarkonferensen (Anders, Birgitta och Ute) svara till avelsregionen 
angående deras fråga runt densamma. 

 Styrelsen beslutar  
att. Styrelsen ger styrgruppen till uppdrag att besvara avelsregion Grosser 
angående domarkonferensen. Avelsrådet tittar på övriga frågor och 
återkommer. 

 
 
  
 
 
 
 
 



 

 
4. Avelsrådet 

 Toril Melangen är anmäld till Skks avelsfunktionärsutbildning den 9-10 
mars. Då hon har deltagit i distanskursen ”avel och genetik” så får hon 
halverat kurspris. 
Styrelsen beslutar  

 Att notera informationen. 
  
 Avelskonferens 
 Styrelsen diskuterar avelskonferensen. 
 styrelsen beslutar 

Att sekreteraren tar fram förslag på lokaler. Avelsrådet tar fram förslag på  
upplägg. Konferensen ska försöka hållas i slutet av oktober 2019  

  
 Uppdag till styrelsen  

Avelsrådet har gjort klart sammanställningen över svaren från 
avelsregionerna om motionerna. De redogör för detta. Se bilaga 1 
 
 Motion 1  Register för hanhundar i avel.  
Styrelsen beslutar 
Att tillstyrka den. Avelsrådet tar fram ett förslag på vad registret ska 
innehålla tillsammans med avelsregionerna. 
 
Motion 3 Avelsstopp 30 valpar. 
Styrelsen beslutar  
Att avslå motionen 
 
Motion 4 Remissrutiner 
Styrelsen beslutar  
Att tillstyrka motionen 
Avelsregionsansvariga får en maillista till alla från avelsrådet. 
 
Styrelsen diskuterar hur man ska hantera då hundar i avel får 
Rapporteringskod A pga mentalitet. För att bevisa mentaliteten innan 
hunden är godkänd för avel igen så kan man antingen ställa ut hunden på 
en utställning eller göra ett MH/BPH. Problemet är att hunden bara får känd 
mental status på MH/BPH. 
Styrelsen beslutar  
Att om en hund gör ett MH alt BPH för att bevisa mentaliteten  innan 
hunden är godkänd för avel så skickas protokollet till styrelsen som med 
hjälp av en expert  gör en bedömning. 

   
5. Aktivitetsansvarig 

Medhjälparen i aktivitetsområde Blekinge Jonny Olsson önskar sluta. 
Styrelsen tackar honom för hans arbete. Per Digby föreslås bli ny 
medhjälpare. 
Styrelsen beslutar 
Att Per Digby blir ny medhjälpare i aktivitetsområde Blekinge. 
 



 

Det har inkommit en förfrågan och att få en lokalhyra bekostad av klubben 
för en kurs för klubbens medlemmar. Vi diskuterar en policy kring detta. 
Styrelsen beslutar 
Att SShK kan bistå med max 1000 kr efter att man har inkommit med en 
förfrågan till aktivitetsansvarig. 
 
  

6. Lydnadskommittén 
 Årets arbetande hund. Helene Kronblad och  AP, LP I, LP II, RLD N,  

RLD F, RLD A, SE (AP) CH Bernerbrukets Trassel  blev årets arbetande 
hund 2018. 

 Styrelsen beslutar 
 att notera informationen. 
 
7. Arbetsprovskommittén 
 Det har inkommit information från SKK angående regelrevideringen.  
 Styrelsen beslutar 

Att arbetsprovskommitten tar fram en plan för regelrevideringen både för de 
officiella klassera och de inofficiella.  
 

 
8. MH/BPH kommittén 
  
 Fredrik informerar om årets BPH. Det är flera som är planerade. 

Vetlanda 2/6, förfrågan har kommit från 2 uppfödare av andra raser om att 
anordna BPH. Det planeras 2 dagar i Byske i sambans med utställningen. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 
 

9. Utställningskommittén 
Lina Jansson och Madeleine Lundh är med från utställningskommitten 
under den här punkten. Styrelsen diskuterar tillsammans med dom hur vi 
ser på utställningar och hur man kan göra en budget. 

 Styrelsen beslutar 
Att skattmästaren tillsammans med utställningskommitten ska arbeta fram 
en budget som skall presenteras på nästa ordinarie möte. 
 
 

§ 8 Beslutsärenden 
 Domarekonferensen 
 Ordförande informerar om hur arbetet fortskrider. 
 Styrelsen beslutar 
 Att notera informationen 

 
Avelsregion Grosser har inkommit med en skrivelse där de undrar varför de 
inte tillfrågats om att vara med i gruppen som arbetar fram 
domarekompendiet.  
Styrelsen beslutar 



 

Att detta är ingen avelsrådsfråga. Man har utsett en grupp utifrån 
kompetens och medvetet valt personer utanför styrelsen. Gruppen har gjort 
ett bra jobb och vänder sig utåt vid behov. Bidrag är välkommet från alla.  

.  
§ 9 Övriga ärenden 
 Årsmöte 2019 
 Årsberättelse 2018 och verksamhetsplan 2019 är klara.   
 Styrelsen beslutar 
  Att notera informationen. 
  
 Motion 1 2019 
  
 Motion inlämnat av Anna Adrians 

Motion som ansluter till motion lämnad till årsmötet av Cecilia Mogor, Sofie 
Johansson samt ytterligare 13 motionärer. För att förenkla att hitta fler 
hanar i avel så skulle det vara värdefullt att i den om den till årsmötet 2018 
föreslagna hanhundslistan om denna blir verklighet kompletteras med en 
uppgift om känd mental status. (dvs genomfört MH alt BPH) 
Föreslår att den föreslagna hanhundslistan kompletteras med uppgiften om 
känd mental status. 

 Styrelsen föreslår årsmötet 2019 att besluta 
 Att avslå motionen 
 
 Styrelsens motivering 
 Motionen skickas vidare till avelsrådet och arbetet med att ta fram registret. 
§ 10 Nästa möte 
  Årsmöte 16 mars kl 13 
  
 
§ 11 Sammanträdet avslutas 
 Ordförande avslutar sammanträdet 
 
Vid protokollet 
Karina larsson 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
Anders Andersson     Fredrik Torstensson                                      
Ordförande  
 
 
  
  



 

  
  

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 


