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Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
Plats Telefonmöte via Skype 
Datum Lördagen den 25 april 2020 
Tidpunkt 14:00 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas. 
 Ordförande Anders Andersson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
§ 2 Närvaro 
 Beslutande 
 Anders Andersson ordförande 
 Karina Larsson 
 Birgitta Palo Johansson 
 Anderz Ericsson 
 Ute Rüegg 
 Ingrid Käll  

Beth-Lis Raghall 
 Övriga deltagande 
 Lisette Wallström 

Toril Melangen adjungerad under § 7 punkt 4 
 
§ 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 200222 
• Konstituerande protokoll 200314 
• Årsmötesprotokoll 200314. Uppdrag från årsmötet till styrelsen: Att 

inkomma med ett förslag i frågan i motion 2 till årsmötet 2021. 
§ 6 Anmälningsärenden 
 Utställning och årsmöte i Vilsta, Eskilstuna 14 mars. 

Styrelsen diskuterar om vi ska ställa in utställningen och årsmötet i Vilsta pga. det 
rådande läget med Covid-19.  
Styrelsen tar beslutet per capsulam 200312 och beslutar med omröstning att vi inte 
ställer in utställningen och årsmötet.  
 

§ 7 Informationsärenden 
1. Ordförande 

Raskompendium extreriördomarkonferensen. 
SKK har godkänt kompendiet och det är färdigt för tryck.  
Styrelsen beslutar  
Att vi beställer 300 ex.  

 
2. Skattmästare 

Det var 31 mars 1006 medlemmar. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
 
SShK har inga problem med ekonomin. Vi har inga intäkter men inte heller några 
kostnader då nästa all vår verksamhet ligger nere. 
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Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 
Skattmästaren redovisar utställningen i Vilsta och det blev 12825.50 kr i vinst. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 

 
3. Sekreterare 

Sennenbladet 
Då vi inte har någon verksamhet så känner redaktören att det inte finns något att skriva 
om i nästa Sennenbladet. Styrelsen diskuterar olika alternativ, ett dubbelnummer 2-3 eller 
om vi ska göra ett digitalt nummer. Man kanske ska ha ett tema som lockar 
medlemmarna att skicka in bidrag till tidningen. 
Styrelsen beslutar 
Att redaktören på sennenbladet tittar på förslagen och bestämmer hur det är bäst att 
göra. 

 
Styrelseportal 
Det skulle underlätta styrelsens arbete om vi använde oss av en styrelseportal. Vi har 
tittat på Recuca och Boardeaser. Detta har blivit aktuellt med Covid-19. 
Styrelsen beslutar 
Att vi prövar boardeaser gratis i 30 dagar och använder det vid nästa styrelsemöte och 
därefter utvärderar det.  
 

4. Avelsrådet 
Förslag från avelskonferensen om att SH testresultaten ska redovisas öppet togs upp på 
förra styrelsemötet och avelsrådet fick i uppgift att besluta vidare om redovisningen. 
Avelsrådet föreslår utifrån majoritetens önskemål att resultatet från SH- testet redovisas 
direkt i den nuvarande listan om SH testade hundar samt i hälsoregistret. En kopia av 
testresultatet måste skickas till avelsrådet. Den som tidigare redovisat SH test till 
hälsoregistret kommer att få resultatet även på listan. Den som inte vill ha hundens 
resultat officiellt på listan får meddela avelsrådet. Hundägarna kommer få information 
innan det läggs ut och de kommer att få 30 dagar på sig. 
Styrelsen beslutar 
Att det görs som beskrivits ovan. 
 
SKK  
Styrelsen diskuterar SKKs dispensregler vid valpregistrering som de har beslutat om pga. 
Covid-19 och hur det påverkar oss. Det som berör oss är utställningskravet som vi har i 
våra uppfödaretiska regler och i reglerna för att få valphänvisning, då man i nuläget inte 
kan ställa ut sina hundar. Hälsoreglerna kommer vi inte ge dispens ifrån, då det 
fortfarande går att genomföra hälsotester.  
Styrelsen beslutar   
SShK kommer inte att ge dispens från hälsoreglerna men hundägare har möjlighet att 
efterfråga uppskov för krav på utställning innan parning från avelsrådet om utställning inte 
har kunnat genomföras pga. Covid-19. Avelsrådet kan då i enskilda fall ge uppskov med 
utställningskravet. Hunden skall dock ställas ut inom ett år för att uppfylla våra 
uppfödaretiska regler och reglerna för att få valphänvisning. Det kommer att noteras i 
valplistan att hunden inte är utställd. Detta gäller så länge som utställningsverksamheten 
är inställd i Sverige. 

 
5. Aktivitetsansvarig 

Allt verksamhet ligger nere pga. covid-19 
 

6. Arbetsprovskommittén 
Inget att rapportera 
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7. Lydnadskommittén 
Inget att rapportera 
 

8. BPH/MH kommittén 
Planerade BPH datum 2020: 

à 13 aug Byske 
à 14 aug Byske (om det finns underlag) 
à 30 aug Kungsbacka SMHK 
à 3-4 okt Ljungby 

Styrelsen beslutar 
Att notera informationen, men att ovanstående aktiviteter kan komma att påverkas av 
utvecklingen av Covid-19 och ge anledning till andra beslut 
 

9. Utställningskommittén 
Det har varit en annons för att få fler medlemmar till utställningskommittén i Sennenbladet 
nr 1 men ingen har anmält sitt intresse än. 
Styrelsen beslutar  
Att vi lägger ut annonsen på hemsida och facebooksidan för att se om vi kan locka 
medlemmar att jobba i kommittén. 

 
Styrelsen diskuterar hur vi ska göra med utställningarna i Västerås, Byske och 
Ängelholm. 
Styrelsen beslutar 
Att vi avvaktar SKKs beslut om hur klubbarna ska göra med sin verksamhet. 

 
§ 8 Beslutsärenden 
 Domarekonferensen 

Ordförande informerade om hur arbetet framskrider med konferensen. Kostnaderna för 
konferensen är budgeterade för 2020. 
Styrelsen diskuterar hur vi ska ta fram hundar till konferensen. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 

§ 9 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 
 
§ 10 Nästa möte 
30 maj 2020 kl. 15:00 Skype möte. 
 
§ 11 Sammanträdet avslutas 
 Ordförande Anders Andersson tackar alla deltagande och avslutar mötet. 

 
 
 
 
 
 
Karina Larsson                                                Anders Andersson 
Sekreterare                                                      Ordförande 
 
 
 
 
 
 
Anderz Ericsson 
Justerare 


