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Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
Plats Nynäsgården 
Datum söndagen den 25 oktober 2020 
Tidpunkt 10:00 
 
§ 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 
Jennie Olsson 
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 200824 
 

§ 6 Anmälningsärenden 
• 201007 Jannica Lönnborg nytt aktivitetsombud i Värmland. 

 
§ 7 Informationsärenden 

1. Ordförande 
Inget att rapportera 
 

2. Skattmästare 
SShK har en fortsatt god ekonomi. Vi har 1050 medlemmar den 30/9. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
 

3. Sekreterare 
Det inkommer ett förslag från ansvariga för facebooksidan och Sennenbladet om hur 
dessa kan utvecklas. 
Facebooksidan: 
Nu publiceras bara utställningsresultat från våra egna utställningar. För att skapa mer 
aktivitet och engagemang på vår sida så föreslås att BIR och BIM och Certhundar från 
andra utställningar kan läggas ut. De ska komma in senast 5 dagar efter att utställningen 
var. Det skulle även vara trevligt att publicera bilder från andra tävlingsformer på 
facebooksidan. Där gäller samma att de ska vara inne 5 dagar efter tävlingen. 
Sennenbladet: 
Då det gäller utställningsresultat så föreslås att klassvinnare från våra specialer publiceras 
samt årets vinnare.  
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Styrelsen beslutar  
Att besluta enligt ovan nämnda förslag. 
 
Det blir ingen SShK kalender i år i pappersformat men däremot så blir det en digital på 
SShKs facebooksida. Den var väldigt uppskattad av våra medlemmar 2019. 
Styrelsen beslutar  
Att det efter förslag från Lina Martinsson lottas ut 3 vinnare bland de 24 som publiceras. 
Som belönas med ett pris. 
 

4. Avelsrådet 
Uppdrag från årsmötet 
Styrelsen diskuterar uppdraget från årsmötet. Uppdraget innebär att vi undersöker hur vi 
ska arbeta med avelsfrågor i framtiden. Styrelsen anser att det är viktigt att uppfödarna är 
delaktiga i beslut angående avel. För att nå bredare så prövar vi förutom de 
avelsregionträffar som vi hittills haft, flera kanaler. Det kommer att bildas en låst 
facebookgrupp för avelsintresserade, enkäter, artiklar i Sennenbladet för att informera om 
avelsregionsmöten samt att vi utlyser avelregionsmöterna på områdets aktivitetsombuds 
facebooksidor. Vi uppmanar även våra medlemmar att inkomma med avelsfrågor direkt till 
styrelsen och inte bara som motioner. 
Styrelsen beslutar  
Att besluta enligt ovan nämnda förslag. 
 
Brev angående röntgen av bogar på grosser. 
Brevskrivarna anser att det är viktigt att så många som möjligt röntgar sina hundar och 
skickar in för avläsning till Ole Frykman för avläsning och sedan skickar in resultatet till 
SShK. För att få fler att förstå vikten av att röntga så föreslås att det informeras i 
sennenbladet och på hemsidan om OCD och informerar om varför SKK inte längre läser 
av bogarna. Samt att avläsare Ole Frykman skriver en artikel om ämnet. Artikeln kostar 
1500 kr ex moms. 
Styrelsen beslutar 
Att besluta enligt ovan nämnda förslag då SShK ser det som viktigt att få in OCD resultat 
för att kunna utvärdera hur stort problem det är för grosser. Idag kommer det in väldigt få 
resultat till SShK.   
 
Avelsrådet föreslår en hälsoenkät för grosser med inriktning mot epilepsi.  
Styrelsen beslutar  
Att avelsrådet gör en enkät som läggs ut till medlemmarna. 
 
Avelsrådet diskuterar olika förslag på hur man kan nå ut till medlemmarna med inriktning 
på hälsa. Tex få fler att lägga in sina hundar i hälsoregistret. 
Styrelsen beslutar 
Att avelsrådet arbetar vidare med frågan. 
 
Hälsoregistret 
Avelsrådet diskuterar att man skulle kunna uppmärksamma uppfödare som lägger in 
resultat på sina hundar och avkommor.  
Styrelsen beslutar 
Att avelsrådet arbetar fram ett förslag. 
 
Lotta Hämäläinen slutar på egen begäran i avelsrådet.  
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen samt att tacka Lotta för det arbete hon gjort i avelsrådet. 
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Uppskovet från utställningsresultat. 
Då det nu finns exteriörbedömningar som man kan göra på sin hund så finns det inte 
längre någon anledning att bevilja uppskov från reglerna. 
Styrelsen beslutar 
Att uppskovet från utställningsresultat upphör den 15 november.  
 
Avelsrådet arbetar på ett förslag på revidering av våra avels och uppfödaretiska regler. 
Dessa kommer att skickas ut till avelsregionerna. Så att de hinner vara klara till årsmötet. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen. 
 
 

5. Aktivitetsansvarig 
Smålands Aktivitetsområde inkommer med ett förslag på en ny medhjälpare. 
Styrelsen beslutar 
Att Gertrud Andersson blir ny medhjälpare i Småland. 
 
Alla aktivitetsgrupper är i stort sett igång och har träffar. Alla är aktiva och väldigt viktiga 
för SShKs medlemmar. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen. 
 
Aktivitetsombudträff 
Den planeras att bli av under 2021 men ett datum sätts senare pga, covid-19. Den 
kommer att vara för både aktivitetsombuden och deras medhjälpare och dragombud.  
Styrelsen beslutar 
Att det blir en träff för aktivitetsombuden under 2021 
 
Det flesta aktivitetsgrupper har en facebookgrupp. För att förtydliga att det är grupper som 
arrangeras av klubben så ska alla heta SShK och sedan aktivitetsområdets namn. Det bör 
också vara samma standardtext under ”om” rubriken. 
Styrelsen beslutar 
Att sekreteraren skriver ett förslag på standardtext samt att alla grupper heter SShK och 
sedan ortnamnet. 

 
6. Arbetsprovskommittén 

Kommittén inkommer med förslag på datum på arbetsprov 2021. 
• Norrköping träning 17 april och AP den 18 april 
• Blekinge träning 1 maj och AP 2 maj. 
• Älvkarleby träning den 13 och den 15 maj. AP 14 och 16 maj. 
• Moheda träning den 9 och 10 juli. AP den 11 juli. 
• Byske AP 15 augusti. Datum för träning kommer senare. 
• Skåne/Blekinge AP 16 och 17 oktober. 

Styrelsen beslutar 
Att SShK arrangerar arbetsprov enligt ovan. 
 

7. Lydnadskommittén 
Inget att rapportera. 
 

8. BPH/MH kommittén 
För att få våra BPH att gå ihop ekonomiskt så lämnar kommittén förslag på avgiftshöjning. 
Styrelsen beslutar 
Att höja avgiften för BPH till 600 kr för medlemmar och 900 kr för övriga. 
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9. Utställningskommittén 
Styrelsen diskuterar den planerade träffen för utställningskommittén och ansvariga för 
våra utställningar. Det är viktigt att de träffas och att de får diskutera hur de ska arbeta 
med våra utställningar i framtiden. 
Styrelsen beslutar 
Att det blir en träff för ovan nämnda personer den 16-17 januari i Nynäshamn. 
 
Datum för våra utställningar 2022 är ansökta hos SKK men inte godkända än.  
Dessa datum är: 

• Vilsta 19 mars 
• Degerfors 28 maj 
• Byske  6 augusti 
• Kristianopel resort 10 september 

Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 

Styrelsen diskuterar hur vi i rådande läge ska hantera utställningen i Vilsta. SKK har gått ut till 
klubbarna att de kommer att komma med råd och riktlinjer till klubbarna snart. Vi diskuterar olika 
alternativ och beslutar att gå vidare med utställningen då vi känner att det finns möjlighet att göra 
arrangemanget anpassat till det rådande läget med Covid-19. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen. 
 
§ 8 Beslutsärenden 
Exteriördomarekonferensen  
SKK domarekommittén beslutade under möte 3-20 §43b att konferensen är flyttad till den 19-20 
februari 2022. Den kommer att hållas på Blommenhof hotell i Nyköping. 
 
Årsmöte 2021 
Årsmötet planeras till den 20 mars kl 16 i Vilsta, Eskilstuna. Pga det rådande läget med covid-19 
så kan det komma att flyttas eller genomföras på annat sätt. 

 
§ 9 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden 
 
§ 10 Nästa möte 
Nästa möte blir den 16 januari 2021 i Nynäshamn 
 
§ 11 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Anders Andersson tackar alla deltagande och avslutar mötet. 

 
 
 
 
 
 
Karina Larsson                                                Anders Andersson 
Sekreterare                                                      Ordförande 
 
 
 
 
Anderz Ericsson 
Justerare 


