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SShK styrelsemöte 200530 

 
 
 
Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
Plats Telefonmöte via Skype 
Datum Lördagen den 30 maj 2020 
Tidpunkt 15:00 
 
§ 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  
 Fredrik Torstensson 
 Övriga deltagande 

Beth-Lis Raghall 
Jennie Olsson 

 Lisette Wallström 
Toril Melangen adjungerad under § 7 punkt 4 

 
§ 3 Val av justerare. 
 Styrelsen beslutar att utse Jennie Olsson som justerare för dagens sammanträde 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Styrelsen beslutar  
 Att godkänna dagordningen 
 
§ 5 föregående protokoll 
 Styrelsen beslutar att godkänna följande protokoll 

• Styrelsemöte 200425 
 

§ 6 Anmälningsärenden 
  Inga AU ärenden. 
 
§ 7 Informationsärenden 

1. Ordförande 
Boardeaser 
Vi har nu prövat Boardeaser styrelseportal i några veckor och det funderar bra. 
Styrelsen beslutar 
Att vi beställer Boardeaser för 12 månader och utvärderar sedan styrelseportalen 
 

2. Skattmästare 
Vi hade den 30 maj 1016 medlemmar. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
 
Skattmästaren redogör för ekonomin och SShK har fortsatt god ekonomi. 
Vi har fått in bidraget för domarekompendiet från SKK, 3000 kr 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
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3. Sekreterare 
De som har betalat för utställningskritiker 2020 gäller även för 2021 då det inte knappt har 
varit några utställningar pga Covid-19 
Styrelsen beslutar 
Att besluta enligt ovan. 
 
Årets utställningshund/årets arbetande hund 2020. 
Då det knappt kommer vara några tävlingar och prov under 2020 så kommer SShK inte 
anordna årets utställningshund/årets arbetande hund 2020 
Styrelsen beslutar  
Att det inte blir någon årets utställningshund/ årets arbetande hund 2020. 
 

4. Avelsrådet 
Avelsrådet informerar om att de har fått in ansökningar på uppskov från 
utställningskravet. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen.  
 

5. Aktivitetsansvarig 
Från och med 1 juni så kan aktivitetsområdena börja med sina träffar igen. De ska dock 
förhålla sig efter gällande regler från SKK och FHM. 
Styrelsen beslutar 
Att det görs en skrivelse med gällande regler som mailas ut till aktivitetsombuden. 
 

6. Arbetsprovskommittén 
Styrelsen går igenom årets arbetsprov och arbetsprovet som skulle varit i Moheda är 
flyttat till Blekinge samma dag då Mohedalägret är inställt. Det kommer att hållas två 
allmändrag. Hur det blir med övriga arbetsprov väntar vi med till FHM kommer ut med vad 
för restriktioner som gäller sommaren. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 

7. Lydnadskommittén 
Inget att rapportera 
 

8. BPH/MH kommittén 
De planerade BPH datum 2020 är: 

à 30 aug Kungsbacka SMHK 
à 3-4 okt Ljungby 

Byske är inställt. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 

 
9. Utställningskommitten 

 
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. 
 
Kicki Nordlund slutar i kommittén. SShK tackar henne för hennes arbete i kommittén. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 

 
Styrelsen diskuterar hur vi ska göra med utställningarna i Byske och Ängelholm. 
Styrelsen beslutar 
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Att vi avvaktar FHM och SKKs beslut vilka restriktioner som ska gälla under sommaren. 
Beslut tas i AU då vi får mer information. 
 
Domare 2021.  
Kommitten arbetar på ett förslag. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 

 
§ 8 Beslutsärenden 
 Domarekonferensen 

Ordförande informerade om hur arbetet framskrider med konferensen. 
Domarkompendierna är beställda. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 

§ 9 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 
 
§ 10 Nästa möte 
Vi kommer ha ett fysiskt möte i September/oktober . Datum bestäms senare. 
 
§ 11 Sammanträdet avslutas 
 Ordförande Anders Andersson tackar alla deltagande och avslutar mötet. 

 
 
 
 
 
 
Karina Larsson                                                Anders Andersson 
Sekreterare                                                      Ordförande 
 
 
 
 
 
 
Jennie Olsson 
Justerare 


