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SShK styrelsemöte 211016 

 
 
 
Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
Plats Enköping 
Datum Lördagen den 16 oktober 2021 
Tidpunkt 10:00 
Möte 7: 2021 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas. 
 Ordförande Fredrik Torstensson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
§ 2 Närvaro 
 Beslutande 
 Fredrik Torstensson ordförande 
 Karina Larsson 
 Birgitta Palo Johansson 
 Ingrid Käll  

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

  
§ 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: 

• 210902 Styrelseprotokoll 
 
§6 Anmälningsärenden 

• 210916 Mye Wester ny medlem i utställningskommittén. 
 

§7 informationsärenden 
 

1. Ordförande 
Kennelfullmäktige 
Styrelsen diskuterar valet av SKKs ordförande. Det har inkommit ett förslag från SDHK. 
Kontakt har tagits med föreslagna person. 
Styrelsen beslutar 
Att stödja SDHKs förslag 
 
Brev från medlem 
Styrelsen beslutar 
Att ordförande besvarar brevet. 
 
My dog 2022.  
Vi har ännu inte fått någon information om det blir någon rasmonter på Mydog 
Styrelsen beslutar  
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Att Lisette undersöker om det finns medlemmar som kan stå i montern om det blir en 
rasmonter. 

 
Disciplinnämnden 
Yttrande angående medlem. 
Styrelsen beslutar 
Att ordförande skickar in yttrande från SShKs.  

 
2. Skattmästare 

Vi är nu 1064 medlemmar den 31 september. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 

 
Vi har fortsatt god ekonomi. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 

 
3. Sekreterare 

Sennenbladet har annonserat efter en ny redaktionsmedlen efter att Ann-Sofie Nord 
meddelat att hon slutar. Maria Arnholdt-Olsson hörde av sig direkt och var intresserad. 
Styrelsen beslutar  
Att Maria Arnholdt-Olsson blir ny redaktionsmedlem i Sennenbladet. 

 
4. Aktivitetsansvarig 

Aktivitetsombudträffen. 
Förslag att träffen blir av den 7-8 maj någonstans i mellansverige. 
Styrelsen beslutar 
Att träffen blir den 7-8 maj och att sekreteraren och aktivitetsansvarig planerar den. 
 
Aktivitetsområde Uppland föreslår en ny medhjälpare Camilla Lövgren. 
Styrelsen beslutar  
Att Camilla Lövgren blir ny medhjälpare i Uppland. 
 

5. Arbetsprovskommittén 
Då nya regler kommer att gälla från 220101 så har våra arbetsprovsdomare behov av att 
träffas och går igenom dessa tillsammans. 
Styrelsen beslutar 
Att alla arbetsprovsdomare träffas i samband med arbetsprovet i Åby i april. 

 
6. Lydnadskommittén 

Förslag: nytt namn på lydnads kommittén. Då det tillkommit ett prov, klövjeprovet så blir 
det många småkommitteér och en annan struktur skulle vara bättre. 
Styrelsen diskuterar och föreslår att vi drar ihop arbetsprovskommitén och 
lydnadskommitté till Arbetande hundar med underkommittéer.  
Styrelsen beslutar 
Att gemensam kommitté blir Arbetande hundar och att vi har arbetsprovskommittén, 
lydnadskommittén samt klövprovet som underkommittéer. 
 
Klövprovet 
SShKs första klövprov genomfördes i Funäsdalen den 17 september.  
Fyra ekipage genomförde bronsmärket och alla blev godkända. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen. 
 
Anmälningsavgift Klövprov 
Styrelsen beslutar 
Att anmälningsavgiften blir 150 kr för Klövprovet. 
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Det kommer att arrangeras flera klövprov under 2022. Mer information kommer senare. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 

 
7. BPH/MH kommittén 

Styrelsen diskuterar hur vi ska göra med vårt arrangörskap samt framtida plats för vår 
bana. Förslag på plats är Ljungby hundklubb. Det är några medlemmar i SShK som är 
intresserade av att utbilda sig till funktionärer i BPH. 
Styrelsen beslutar  
Att banan ska förvaras på Ljungby hundklubb om intresse finns för det hos dom lokala 
medlemmarna. 
 
BPH Grosser 
Det är bara några hundar kvar till 50 gränsen med Grosser som gjort BPH och då det är 
en numerärt liten ras så kommer vi få en 200 analys light. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen. 
 
Det är 290 Berner som hittills gjort BPH per 31/12 2020 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 

 
8. Utställningskommittén 

 
Kommittén har sammanställt ett förslag på datum på utställningar 2023. 
Styrelsen beslutar  
Att de ansöker hos SKK om dessa. 
 
Styrelsen diskuterar kommitténs förslag på domare på våra utställningar 2022. 
Styrelsen beslutar 
Att kommittén kontaktar de föreslagna.   
 
SShK har tidigare beslutat att utställningskommittén samt en ansvarig från varje av våra 
utställningar ska träffas en helg och lägga upp och planera arbetet med våra utställningar.  
Styrelsen beslutar 
Att träffen ska bli den 15-16 januari.  

 
9. Avelsrådet 

Hösten 2022 är det dags för en avelskonferens. Styrelsen diskuterar plats, format samt 
inrikning. 
Styrelsen beslutar 
Att både styrelsen och avelsrådet arbetar vidare med frågan.  
 
Toril informerar om hur det går med hanhundsprojektet för Berner Sennenhund. 
De som arbetar med projektet har föreslagit att de kan hålla en presentation för 
intresserade berner sennenägare där de berättar om deras resultat. Förslagsvis ett 
webbinarium. 
Styrelsen beslutar 
Att avelsrådet tar kontakt och arrangerar en presentation. 
 
Hälsoenkät Grosser 
Avelsrådet presenterar sitt förslag på enkät.  
Styrelsen beslutar 
Att avelsrådet arbetar vidare med enkäten och får hjälp med utförandet av vår GDPR 
ansvarig. 
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Tidningen Hundsport har kontaktat avelsrådet och ska skriva en artikel om SKKs 
hälsoprogram. De ville då ha kontakt med en rasklubb som arbetat med hälsoprogram 
under en längre tid. Därför vill de skriva om arbetet med ED hos Berner Sennenhundar.  
Avelsrådet har kontaktat Bernt Klingeborn och då han är mest kunnig på området. Han 
deltar gärna.  
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen  

 
Det kommer att göras en delrevidering av RAS för Berner Sennenhund där bla. SH test  
kommer att ingå. 
Styrelsen beslutar 
Att avelsrådet arbetar fram ett förslag. 

 
§8 Beslutsärenden 
Hemsidan 
Styrelsen går igenom nya hemsidan. Lisette har eftersökt bilder till den från våra medlemmar.  
Alla i styrelsen får i uppdrag att noga kolla igenom allt till nästa möte. 
 
Årsmöte 2022 
SShKs årsmöte 2022 blir den 19 mars i Vilsta, Eskilstuna kl 15:00 
 
§9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor  
 
§10 Nästa möte 
Möte via skype 6 dec kl 19:00. 
 
§ 11 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Fredrik Torstensson tackar alla deltagande och avslutar mötet. 

 
 
 
 
 
 
Karina Larsson                                                Fredrik Torstensson 
Sekreterare                                                      Ordförande 
 
 
 
 
 
Anderz Ericsson 
Justerare 


