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PROTOKOLL 
Årsmöte 2017  

Organ Svenska Sennenhundklubbens årsmöte 2017 

Plats Scandic  - Västerås 

Datum Söndagen den 19 mars 2017 

Tidpunkt Klockan 10:30 - 13:00 

 

Beslutande 20 medlemmar enligt nedan: 

 Anders Andersson Linnea Karlsson Ingmarie Olofsson
 Marianne Olofsson Anna-Maria Nygårds König Karlsson 
 Anderz Ericsson Inger Ericsson Gunilla Odenfelt 
 Björn Magnusson Fredrik Torstensson Gunilla Törnqvist 
 Birgitta Palo Johansson Susanne Öberg Gustavsson Ingrid Kruse 
 Ingrid Käll Beth-Lis Raghall Toril Melangen 
 Karina Larsson Lina Jansson 

Övriga deltagande: 

 Mikael Gustavsson 

 

Årsmötets öppnande 

 Ordförande Anders Andersson hälsar välkommen och förklarar 
 årsmötet öppnat. 

 

1.  § Justering av röstlängden 

 Årsmötet beslutar 

 att justera röstlängden till 20 medlemmar. 

 

2.  § Val av ordförande till årsmötet 

 Årsmötet beslutar 

 att utse Anders Andersson till ordförande till årsmötet. 

 

3.  § Val av protokollförare för årsmötet 



0 

2 

 

PROTOKOLL 
Årsmöte 2017  

 Årsmötet beslutar 

 att utse Marianne Olofsson till sekreterare för årsmötet. 

 

4.  § Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

 Föreslås att årsmötet väljer Inger Ericsson och Ingrid Käll till 
 justeringsmän tillika rösträknare. 

 Årsmötet beslutar 

 att välja Inger Ericsson och Ingrid Käll till justeringsmän  
  tillika rösträknare. 

 

5.  § Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 

 Föreligger förslag att medge utomstående person delta och yttra sig. 

 Årsmötet beslutar 

 att godkänna utomstående persons deltagande samt rätt att yttra sig. 

 

6.  § Fråga om mötet var stadgeenligt utlyst 

 Ordförande informerar om att kallelse enligt stadgarna § 7 Årsmöte,  
 Till ordinarie eller extra årsmöte skall utfärdas av styrelsen och delges 
 medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i Sennen- 
 bladet eller på annat likvärdigt sätt. 

 Kallelse har meddelats i Sennenbladets julnummer år 2016 samt på 
 SShKs webbplats och Facebook. 

 Årsmötet beslutar 

 att kallelse har skett stadgeenligt. 

 

7.  § Fastställande av dagordning 

 Föreligger styrelsens förslag till dagordning. 

 Årsmötet beslutar 

 att fastställa förslag till dagordning. 
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8.  § Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet 
        med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 

       ▪  Ordförande föredrar styrelsens verksamhetsberättelse. 

       ▪  Birgitta Palo Johansson föredrar balans- och resultaträkning. 

 ▪  Avelsrådet informerar om arbetet med avelsfrågor. 

       ▪  Birgitta Palo Johansson föredrar revisionsberättelsen. 

 Årsmötet beslutar 

 att fastställa styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016, 

 att fastställa resultat- och balansräkning för år 2016, 

 att notera informationen om avelsrådets arbete under 2016, samt 

 att notera revisionsberättelsen till protokollet. 

 

9.  § Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa  
        uppkommen vinst eller förslut. 

 Föreligger styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med balans- 
 och resultaträkningen med ett överskott för år 2016 med 103 359:86 kronor. 

 Föreslås att överskottet balanseras i ny räkning. 

 Årsmötet beslutar 

 att överföra 2016-års överskott på 103 359:86 kronor i ny räkning. 

 

10.  § Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen 

 På årsmötet 2016 uppdrogs åt styrelsen att titta över hemsidan. 
 Tydligare information, lättare att hitta mm. 

 Arbetet är påbörjat och styrelsen arbetar vidare med att implementera Ute´s 
 förslag/uppdatering av hemsidan. Möte med webmaster är planerat. 

 Årsmötet beslutar 

 att notera informationen. 
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11.  § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att styrelsen i sin helhet 
 beviljas ansvarsfrihet för 2016-års förvaltning. 

 Årsmötet beslutar 

 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

 Jäv. Noteras att närvarande styrelsemedlemmar inte deltar i beslutet. 

  

12.a)  § Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

        Ordförande föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2017. 

 Årsmötet beslutar 

 att fastställa verksamhetsplanen för år 2017, samt 

 att titta över utställningsavgifterna 2018, samt 

 att titta på förutsättningarna till mer Info från kommittéernas möten. 
 

12.b)  § Beslut om avgifter för kommande räkenskapsår 

 Skattmästaren föredrar styrelsens förslag till årsavgifter för år 2018 
 innebärande en avgift för enskild medlem om 300 kr/kalenderår för 
 fullbetalande medlem, 100 kr för stödjande familjemedlem och 400 kr 
 för medlemmar bosatta i utlandet. 

 Årsmötet beslutar 

 att fastställa årsavgiften för fullbetalande medlem till 300 kr. 

 att fastställa årsavgiften för stödjande familjemedlem till 100 kr, samt 

 att fastställa årsavgiften för medlem bosatt i utlandet till 400 kr. 

 

12.c)  § Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

           Skattmästaren föredrar styrelsens förslag till rambudget för år 2017 
 innebärande en balanserad budget. 

 Årsmötet beslutar 

 att fastställa rambudgeten för år 2017. 
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13.  § Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt stadgarna § 8, 
          samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

 Årsmötet beslutar 

 att utse följande personer till rubricerade poster enligt nedan, samt 

 att suppleanternas tjänstgöringsordning följer listan nedan. 

 

 Ordförande 
 Anders Andersson Omval 1 år 

 Ledamöter 
 Birgitta Palo Johansson     Nyval 2 år 
 Ute Rüegg           Nyval 2 år 
 Anderz Ericsson           Nyval 2 år  

 Suppleanter 
 Fredrik Torstensson          Nyval 1 år 
 Beth-Lis Raghall               Nyval 1 år 
 Lisette Wallström           Nyval 1 år 

 

 

14.  § Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt stadgarna § 9 

 Årsmötet beslutar 

 att utse följande personer till rubricerade poster enligt nedan. 

 Revisorer - ordinarie 
 Kristina Rifall Björkell     1 år 
 Helena Holén           1 år 

 Revisorer - suppleanter 
 Sofia Johansson 1 år 
 Anna-Maria Nygårds 1 år 
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15.  § Val av valberedning enligt stadgarna § 10 

 Årsmötet beslutar 

 att Björn Magnusson (2 år), Inger Ericsson (1 år) och 
  Anna-Maria Nygårds samt 

 att utse Björn Magnusson som sammankallande. 

 

16.  § Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 

 Ordförande förslår att paragraferna 13 - 15 förklaras omedelbart justerade. 

 Årsmötet beslutar 

 att förklara paragraferna 13 - 15 justerade. 

 

17.  § Övriga ärenden som styrelsen har överlämnat till årsmötet eller som senast 21 dagar 
          före årsmötet har anmälts till styrelsen. 

 Motion nr 1, 2016 

Inlämnad av Susanne Öberg Gustavsson, Catarina Sjödin, Lisette 
Wallström, Cecilia Mogor, Boel Fransson och Anette Söderholm. 

 Motion angående Register för SH pre-testade hundar som avlidit. 

 Då SH pre-test varit uppe för diskussion genom föregående års motion om 
 att det skulle göras till häsloprogram nivå 2, vill vi upprätta ett register på de  
 SH pre-testade hundar som avlidit i Sverige för att se bärigheten på vår stam. 
 
 Det pratas om SH pre-test och att den är tillförlitlig. De flesta hundar som 
 statistiken baseras på kommer inte från vår avelsbas. 
 
 Vi vill se vad våra SH pre-testade hundar dött av. Är problemet så stort här i 
 Sverige. Med bakgrund av detta kan vi ha en egen bas att använda i vårt avels- 
 arbete. Idag har vi information från andra register. vi kan också se en möjlighet 
 att hitta användningsområden för SH pre-test för vår bas om vi kan se nyttan på 
 vår stam. Då detta inte är marknadsföring torde Antagen inte misstycka. Det 
 finns ett visst ansvar att undersöka och titta på resultatet. 
 
 Flera medlemmar ser detta test som viktigt och vi kan se resultat av detta om vi 
 upprättar ett register, SH pre-test kontra dödsorsak. 
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 Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi årsmötet att besluta  
 att upprätta ett register för SH pre-testade hundar som avlidit. 
 

 Styrelsens yttrande 

Styrelsen ger avelsrådet i uppdrag att utröna uppfödares och 
täckhundsägares synpunkter på innehållet i motionen i enlighet med 
motion bifallen på årsmötet den 22 april 2006 § 16 att uppfödarna skall 
ha möjlighet att påverka och vara delaktig i avelsregler innan årsmötet tar 
beslut. 

Beslutsförslag 

Styrelsen föreslår årsmötet 2016 besluta 
att återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning. 

Årsmötet beslutar 
att återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning. 

Årsmötet beslutar 
att återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning. 

Beredning 

Till årsmötet 2016 inkom en motion från 6 personer i avelsregion Väst med 
yrkande att; Upprätta ett register över SH pre-testade hundar som avlidit. 

Årsmötet beslutade att återremittera motionen till styrelsen.  

Styrelsen har lämnat i uppdrag till avelsrådet att utröna uppfödares och 
täckhundsägares synpunkter på innehållet i motionen i enlighet med tidigare 
motion bifallen på årsmöte den 22 april 2006 § 16 att uppfödarna ska ha 
möjlighet att påverka och vara delaktig i avelsregler innan årsmötet tar beslut. 

Avelsregionerna har haft möjlighet att lämna synpunkter på motionen. 

Svar har inkommit till Avelsrådet från fem regioner tre har inte lämnat några 
synpunkter. Svaren har delvis lämnats av några få personer i varje region i en 
region har 13 personer lämnat gemensamma synpunkter. 

Avelsrådet har sammanställt synpunkterna och alla avelsregioner anser att det 
befintliga Hälsoregistret är tillräckligt och kan användas för att registrera SH 
pre-testade hundar som avlidit. Synpunkter finns dock på hur sökfunktionerna 
fungerar.  

Avelsrådet rekommenderar därför styrelsen att avslå motionen mot bakgrund av 
att det hälsoregister som redan finns kan användas. 
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Beslutsförslag 
Styrelsen föreslår årsmötet 2017 besluta 

att avslå motionen. 

Årsmötet beslutar 
att avslå motionen. 

 

Motion nr 3, 2016 

Inlämnad av Susanne Öberg Gustavsson, Monika Karlsson Thorsell, 
Catarina Sjödin, Annika Bromander, Annika Hansson, Marinette 
Andreasson, Jeanette Pettersson, Birgitte Damsgaard, Boel Fransson 
och Anette Söderholm. 

Motion angående Användningen av Ed-index 

Index finns men används ej på möjligt sätt. 

Vi har fått ett nytt verktyg som bör användas för att öka avelsbasen. 

Avelsbasen blir större och genom index får man ta hänsyn till en större 
helhet. 

Nu har vi under en tid prövat index på HD och det är dags att tillämpa 
samma verktyg på Ed 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi på att årsmötet beslutar  
att Ed-index skall helst uppgå till 100 eller mer och skall ej understiga 80. 

 Styrelsens yttrande 

Styrelsen ger avelsrådet i uppdrag att utröna uppfödares och 
täckhundsägares synpunkter på innehållet i motionen i enlighet med 
motion bifallen på årsmötet den 22 april 2006 § 16 att uppfödarna skall 
ha möjlighet att påverka och vara delaktig i avelsregler innan årsmötet tar 
beslut. 

Beslutsförslag 

Styrelsen föreslår årsmötet 2016 besluta 
att återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning 

Årsmötet beslutar 
att återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning. 
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Beredning 

Till årsmötet 2016 inkom en motion från 10 personer i avelsregion Väst med 

yrkande att; Ed-index skall helst uppgå till 100 eller mer och skall ej understiga 

80. 

Årsmötet beslutade att återremittera motionen till styrelsen för ytterligare 
beredning. 

Styrelsen har lämnat i uppdrag till avelsrådet att utröna uppfödares och 
täckhundsägares synpunkter på innehållet i motionen i enlighet med tidigare 
motion bifallen på årsmöte den 22 april 2006 § 16 att uppfödarna ska ha 
möjlighet att påverka och vara delaktig i avelsregler innan årsmötet tar beslut. 

Avelsregionerna har haft möjlighet att lämna synpunkter på motionen. 

Svar har inkommit till Avelsrådet från fem regioner tre har inte lämnat några 
synpunkter. Svaren har delvis lämnats av några få personer i varje region i en 
region har 13 personer lämnat gemensamma synpunkter. 

Avelsrådet har sammanställt synpunkterna som gäller ändring av index enligt 
motionen ingen avelsregion vill att motionen tillstyrks i den formulering som 
lämnats. 

Synpunkter har inkommit om att kunna använda avelshundar med Ed 1. 

Avelsrådet har inte tagit hänsyn till de synpunkterna eftersom de inte framgår 
av frågan i motionen. 

Avelsrådets vill lämna följande synpunkter på motionen. 

En utvärdering av index avseende HD och ED för bland annat Berner 
Sennenhund gjord av Sofia Malm för SKK visar att hundar i kullar med ett 
preliminärt kullindex under 100 har större sannolikhet att graderas med Ed fel 
än hundar i kullar med preliminärt kullindex över 100. 

Utvärderingen visar också att Ed index inte har prioriterats så högt i 
avelsarbetet.  

Avelsrådet rekommenderar därför styrelsen att avslå motionen. 

Beslutsförslag 

Styrelsen föreslår årsmötet 2017 besluta 

att avslå motionen 

Årsmötet beslutar 
att avslå motionen. 
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Motion nr 4, 2016 

Inlämnad av Susanne Öberg Gustavsson, Annika Bromander, Catarina 
Sjödin, Monika Karlsson Thorsell, Pernilla Svedjeby, Annika Hansson, 
Marinette Andreasson, Jeanette Pettersson, Birgitte Damsgaard, Anti 
Lirbank. Boel Fransson, Anette Söderholm och Carin Lingårdh 

Motion angående Uppfödare som avlar i strid med gällande avels- 
och uppfödaretiska regler i SShK. 

Staffet för en enskild kombination blir idag för högt enligt gällande 
regler. 

Förlegade regler som behöver revideras. Det behöver inte vara negativt 
för rasen att en enskild kombination inte följer ALLA regler. 

Bestraffning bör gälla den enskilda kombinationen och valplistan, INTE 
kennellistan och inte heller ett helt år. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att årsmötet beslutar 
att  De avels- och uppfödaretiska reglerna i SShK revideras och att de 
gäller kombination för kombination. 

 Styrelsens yttrande 

Styrelsen ger avelsrådet i uppdrag att utröna uppfödares och 
täckhundsägares synpunkter på innehållet i motionen i enlighet med 
motion bifallen på årsmötet den 22 april 2006 § 16 att uppfödarna skall 
ha möjlighet att påverka och vara delaktig i avelsregler innan årsmötet tar 
beslut. 

Beslutsförslag 

Styrelsen föreslår årsmötet 2016 besluta 
att återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning 

Årsmötet beslutar 
att återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning. 

Beredning 

Till årsmötet 2016 inkom en motion från 13 personer i avelsregion Väst 
med yrkande att; De avels- och uppfödaretiska reglerna i SShK revideras 
och att de gäller kombination för kombination.  

Årsmötet beslutade att återremittera motionen till styrelsen för ytterligare 
beredning.  
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Styrelsen har lämnat i uppdrag till avelsrådet att utröna uppfödares och 
täckhundsägares synpunkter på innehållet i motionen i enlighet med 
tidigare motion bifallen på årsmöte den 22 april 2006 § 16 att uppfödarna 
ska ha möjlighet att påverka och vara delaktig i avelsregler innan 
årsmötet tar beslut. 

Avelsregionerna har haft möjlighet att lämna synpunkter på motionen. 

Svar har inkommit till Avelsrådet från sex regioner tre har inte lämnat 
några synpunkter. Svaren har delvis lämnats av en eller några få personer 
i varje region i en region har 13 personer lämnat gemensamma 
synpunkter. 

Avelsrådet har sammanställt synpunkterna ett där de flesta är emot 
motionen ett par avelsregioner har föreslagit att frågan tas upp på nytt i 
avelsregionerna. Synpunkt finns på att yrkandet i motionen och 
motiveringen inte stämmer överens helt. 

Avelsrådets vill lämna följande synpunkter på motionen. Avels- och 
uppfödaretiska reglerna i SShK och tillämpningen av reglerna är två av 
klubbens styrdokument som båda beslutats av medlemmar utifrån 
tidigare årsmötesbeslut. Eventuella förändringar behöver utredas 
ytterligare. 

I samband med pågående revidering av RAS dokumentet kommer även 
avels- och uppfödaretiska regler att behöva revideras. 

Avelsrådet rekommenderar därför styrelsen att bifalla motionen avseende 
den del som gäller revidering av de avels- och uppfödaretiska reglerna.  

Motionen kommer att tillställas årsmötet 2017 med styrelsens förslag till 
beslut. 

Beslutsförslag 

Styrelsen föreslår årsmötet 2017 besluta 

att avslå motionen 

Styrelsen vill samtidigt informera om att p.g.a. revideringen av RAS 
dokumentet måste även en översyn och revidering av våra avels- och 
uppfödaretiska regler ske. Denna revidering kommer att skickas ut på 
remiss till avelsregionerna för synpunkter. 

Årsmötet beslutar 
att avslå motionen. 
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Årsmötets avslutande 
 
 Ordförande förklarar 2017-års årsmötesförhandlingar för avslutade. 
 
 Vid protokollet 
 
  
 Marianne Olofsson 
 
 Justeras 
 
 
 Anders Andersson 
 Mötesordförande 
 
 
 
 Inger Ericsson   Ingrid Käll 
 Justerare   Justerare 


