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Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
Plats Skypemöte 
Datum Måndagen den 6 december 
Tidpunkt 19:00 
Möte 8: 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 
Niklas Bergström 

  
§ 3 Val av justerare. 

Styrelsen beslutar att utse Niklas Bergström 
som justerare för dagens sammanträde 

 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Styrelsen beslutar  
 Att godkänna dagordningen. 
 
§ 5 Föregående protokoll 
 Styrelsen beslutar att godkänna följande protokoll 

• Styrelsemöte 211016 
 
§ 6 Anmälningsärenden 

• 211102 Utställningen i Vilsta flyttad till söndagen den 20 mars pga 
dubbelbokning av lokalen. Årsmötet blir kl 15:00 i samma lokal den 20 
mars. 

• 211102 Monter MyDog Då det inte gått att få ihop medlemmar som kan 
vara i montern samt att vi inte vill utsätta våra medlemmar för smitta så blir 
det ingen SShK monter 2022. 

• 211104 Sponsringsavtal 2022 Nytt avtal med Dr Clauders 

• 211127 Pernilla Olsson blir ny medhjälpare i Upplands aktivitetsområde och 
efterträder Elisabeth Spång. 

 
§ 7 Informationsärenden 

1. Ordförande 
Disciplinnämnden  
Vi har fått möjlighet att inkomma med yttligare synpunkter angående medlemärende. 
Styrelsen beslutar  
Att vi inte har något mer att säga i ärendet. 
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2. Skattmästare 
SShK har en fortsatt god ekonomi. Vi har 1074 medlemmar den 30/11 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
 
 

3. Sekreterare 
Informerar om SKKs  nya typstadgar till specialklubbarna.  
 Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 

 
4. Aktivitetsansvarig 

Allt fungerar bra i alla aktivitetsområden. Vi har gått ut till aktivitetsombuden att alla 
facebookgrupper bör heta SShK och ortnamn samt att de bör vara öppna grupper. Detta 
för att våra medlemmar lätt ska kunna hitta dessa. Flera grupper har ändrat sidorna.  
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 

5. Arbetande hundar 
 
Arbetsprov 
Janne Andersson är blev godkänd som arbetsprovsdomare på arbetsprovet i Blekinge den 
17 okt.  
Styrelsen beslutar  
Att Janne Andersson är godkänd som arbetsprovsdomare. 

 
Datum arbetsprov 2022 

• Norrköping träning 9 april och arbetsprov 10 april 

• Blekinge träning och allmändrag 7 maj och arbetsprov 8 maj 

• Degerfors arbetsprov 29 maj 

• Älvkarleby träning 3 och 5 juni, arbetsprov 4 och 6 juni. 

• Moheda träning och allmändrag 15-16 juli och arbetsprov 17 juli. 

• Byske bestäms senare. 

• Blekinge arbetsprov 15-16 oktober. 
Styrelsen beslutar  
Att det arrangeras arbetsprov 2022 enligt ovan. 

 
Lydnad/ Rallylydnad 
Inget att rapportera 
 
Klövjeprov 
Anna kommer att arrangera en längre vandring tillsammans med Norska bernerklubben. 
Man kommer gå Jämtlandstriangeln. Det kommer att finnas möjlighet att ta klövjemärket i 
alla valörer. Datum kommer snart.  
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 
Klövjeprov kommer att arrangeras den 9 april i Norrköping, Åby. I samband med 
arbetsprovet. Övriga datum för klövjeprov 2022 kommer att läggas ut på hemsidan.  
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 

 
 

6. BPH/MH kommittén 
Inget att rapportera 
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7. Utställningskommittén 
SShK har fått Förfrågan utökning av raser från två domare.  
Styrelsen beslutar  
Att utställningskommittén kontaktar referenser.  
 
Träff utställningskommittén 15-16 jan 2022 
Träffen är bokad och alla kan komma, Den kommer att vara på Nynäsgården.  
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 

 
Datum utställningar 2023 är godkända av SKK. 
Vilsta 18/3 
Degerfors 27/5 
Byske 5/8 
Kristianopel 16/9 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 
Det har inkommit ett förslag från Pernilla Svedjeby att vi ska ordna ett webinarium i 
anatomi.  
Styrelsen beslutar  
Att Pernilla tillsammans med utställningskommittén får inkomma med ett förslag på detta. 
 
Utställningskritiker 
Då det inte har varit så många kritiker under 2021 så föreslås att våra medlemmar som 
prenumererar på dessa nu även får dom 2022. 
Styrelsen beslutar  
Att medlemmar som redan prenumererar inte behöver betala för kritiker 2022. 

 
8. Avelsrådet 

Då ingen från avelsrådet kan deltaga på mötet har vi fått information om deras arbete 
mailat till oss. Vi får se ett förslag på Grosser enkäten. Allt ser bra ut men det behövs ett 
förytligande pga GDPR. Styrelsen återkopplar till avelsrådet om det. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 
Uppskov från utställningsmerit för valphänvisning.  
Styrelsen beslutar  
Uppskovet kommer att finnas kvar tills vidaredå vi inte vet hur framtiden ser ut pga. Covid 
-19 

 
 

§ 8 Beslutsärenden 
Hemsidan 
Status avstämming, Vi har  bla. annonserat efter bilder på våra raser.  
 
Årsmötet den 20 mars 2022 Vilsta, Eskilstuna kl 15:00. 
Motioner ska skickas in senast den 27 februari.  
Annons finns i Sennenbladet. Det kommer även läggas ut på hemsidan. 
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§9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§10 Nästa möte 
Styrelsemöte 26 februari kl 10:00 
 
§ 11 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Fredrik Torstensson tackar alla deltagande och avslutar mötet. 

 
 
 
 
 
 
Karina Larsson                                                Fredrik Torstensson 
Sekreterare                                                      Ordförande 
 
 
 
 
 
 
Niklas Bergström 
Justerare 


