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SShK styrelsemöte 210411 

 
 
 
Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
Plats Telefonmöte via Skype 
Datum Söndagen den 11 april  2021 
Tidpunkt 15:00 
Möte 3: 2021 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas. 
 Ordförande Fredrik Torstensson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
§ 2 Närvaro 
 Beslutande 
 Fredrik Torstensson ordförande 
 Karina Larsson 
 Birgitta Palo Johansson 
 Anderz Ericsson 
 Ingrid Käll  

Beth-Lis Raghall 
Lisette Wallström 
 
Övriga närvarande 
Frida Svenzon 
Niklas Bergström 
Toril Melangen adjungerad under §7 punkt 9. 

  
§ 3 Val av justerare. 

Styrelsen beslutar att utse Anders Ericsson 
som justerare för dagens sammanträde 

 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Styrelsen beslutar  
 Att godkänna dagordningen med tillägg av en punkt 8 b 
 
§ 5 Föregående protokoll 
 Styrelsen beslutar att godkänna följande protokoll 

• Styrelsemöte 210315 

• Konstituerande möte 200328 

• Årsmötesprotokollet har vi inte fått från SKK än. 
 

§ 6 Anmälningsärenden 
Inga AU beslut 
 

§ 7 Informationsärenden 
1. Ordförande 

Inget att rapportera 
 

2. Skattmästare 
SShK har en fortsatt god ekonomi. Vi har 1005 medlemmar den 31/3 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
 

3. Sekreterare 
SKKs kennelfullmäktige är den 25-26 september i Västerås. Vi får skicka två delegater. 
Styrelsen beslutar  
Att vice ordförande Anderz Ericsson och sekreterare Karina Larsson deltar på KF. 
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SShK har använt det digitala styrelseverktyget Boardeaser under 2020.  
Styrelsen beslutar 
Att säga upp Boardeaser då vi inte haft användning av denna. 
 
Det har inkommit en fråga från medlem angående redovisningen av de uppdrag som 
årsmötet 2020 gav till styrelsen. 
Styrelsen beslutar  
Att uppdra till avelsrådet att skriva en artikel om detta i Sennenbladet. Styrelsens svar på 
uppdraget finns i protokollet 201025 § 7 punkt 4. 

 
4. Aktivitetsansvarig 

Inget att rapportera 
 

5. Arbetsprovskommittén 
Janne Andersson är intresserad av att påbörja utbildning till arbetsprovsdomare. 
Styrelsen beslutar  
Att godkänna att Janne Andersson utbildar sig till arbetsprovsdomare.  
 
Styrelsen har uppdragit till arbetsprovskommittén att beställa fina rosetter till allmändraget 
då vi tror att det är uppmuntrande för medlemmarna att få en fin rosett då man har klarat 
allmändraget med sin hund. 
Styrelsen beslutar 
Att det beställs rosetter till allmändraget. 
 

6. Lydnadskommittén 
Senaste anmälningsdag för eventuella tävlingar i Byske är den 30 juni. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 

7. BPH/MH kommittén 
Då situationen inte är hållbar med endast en enda person som håller i hela BPH 
verksamheten så föreslås att vi pausar alla aktiv verksamhet tills vidare. Kontroll med SKK 
har skett och så länge vi har en aktiv funktionär som står som ansvarig så kan fortsätta 
vara kvar som arrangör även om vi inte håller någon BPH på det här viset slipper vi 
registrera av oss samt göra oss av med banan. 
Styrelsen beslutar 
Att vi arrangerar den BPH helg som redan är planerad under 2020 då funktionärer redan 
är kontrakterade men pausar BPH verksamheten tills vidare. BPH ansvarig kommer att 
skriva en artikel i sennenbladet om detta.  
 

8. Utställningskommittén 
Degerforsutställningen 
Senaste information från FHM är att eventuellt beslut om man ska öppna upp mer och 
tillåta fler personer än 8 på arrangemang tas runt den 3 maj. Det är då alldeles försent för 
oss om vi ska hinna förbereda utställningen. 
Styrelsen beslutar  
Att utställningen i Degerfors ställs in 2021. 
 
Jennie Olsson har lämnat utställningskommittén med får fortsatt uppdrag att beställa 
beachflaggorna till utställningarna. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 
Sekreteraren har tagit fram förslag på västar till funktionärer på våra arrangemang. 
Styrelsen beslutar 
Att vi beställer gula västar med tryck på ryggen i alla storlekar.  
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8.b.  Styrelsen diskuterar hur information från kommittéerna till medlemmarna.  
Styrelsen är ansvarig för all verksamhet i SShK. Kommittéerna är arbetsgrupper till 
styrelsen. Delegationsbeslut måste passera styrelsen för godkännande innan det läggs ut 
till medlemmarna. Styrelsen ska ta fram ett formulär för anmälan av ärende till styrelsemöte. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 

 
 

9. Avelsrådet 
PGA pandemin så flyttar man fram BIWG mötet som skulle ha varit i september i England. 
Det flyttas fram till 2022. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 
Alla kommittéer som inte har någon representant i styrelsen har istället en kontaktperson.  
Styrelsen beslutar 
Att Beth-Lis blir kontaktperson till avelsrådet. 
 
Styrelsen har ändrat dagordningen och lagt avelsrådet sist för att underlätta om det 
uppkommer frågor som även angår avelsrådet under tidigare punkter. Då kan vi flytta dom 
tills punkt 9. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 

 
 

 
§ 8 Beslutsärenden 
Hemsidan 
Styrelsen diskuterar hemsidan och uppdrar till Lisette att undersöka, förbereda för en ny sida.  
 
§9 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden  
 
§ 11 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Fredrik Torstensson tackar alla deltagande och avslutar mötet. 

 
 
 
 
 
 
Karina Larsson                                                Fredrik Torstensson 
Sekreterare                                                      Ordförande 
 
 
 
 
 
 
Anderz Ericsson 
Justerare 


