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PROTOKOLL 
Årsmöte 2019  

Organ Svenska Sennenhundklubbens årsmöte 2019 
Plats Svenska Kennelklubben, Sollentuna 
Datum Lördagen den 16 mars 2019 
Tidpunkt Klockan 13:00- 16:30 
 
Beslutande 25 medlemmar enligt nedan: 
 Inger Ahlin  Anders Andersson Kristina Biving 
 Anderz Ericsson Inger Ericsson Anna Griffins 
 Lena Jönsson Ingrid Käll Karina Larsson 
 Björn Magnusson Toril Melangen  Cecilia Odenfelt Obitz 
 Jennie Olsson Birgitta Palo Johansson Maria Pettersson 
 Beth-Lis Raghall Ute Rûegg Kalle Skattman 
 My Wester Fredrik Torstensson Lisette Wallström 
 Eva Östhols Gunilla Odenfelt Pia Magnusson 
 Anna-Maria Nygårds  
Övriga deltagande: 
 Inga övriga deltagare 
 
Årsmötets öppnande 

 Ordförande Anders Andersson hälsar välkommen och förklarar 
 årsmötet öppnat. 

 
1.  § Justering av röstlängden 
 Årsmötet beslutar 
 att justera röstlängden till 25 medlemmar. 
 Från §11 justerad till 24 medlemmar 
 Från §13 justerad till 21 medlemmar 
 Från §15 justerad till 22 medlemmar 
 
2.  § Val av ordförande till årsmötet 
 Årsmötet beslutar 
 att utse Anders Andersson till ordförande till årsmötet. 
 
3.  § Styrelsens anmälan av protokollförare för årsmötet 
 att styrelsen anmäler Karina Larsson för protokollförare för årsmötet. 
 
4.  § Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Föreslås att årsmötet väljer Kalle Sattman, Toril Melangen och Anna-
Maria Nygårds till justeringsmän tillika rösträknare. 

 Årsmötet beslutar 
 att välja  Kalle Skattman till och med §11 och Toril Melangen från §12 

samt Anna-Marina Nygårds till justeringsmän tillika rösträknare. 
 
5.  § Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 
 Föreligger inget förslag att medge utomstående person närvaro. 
 Årsmötet beslutar 
 Att notera informationen 
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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  
 Sennenbladet eller på annat likvärdigt sätt. 

 Kallelse har meddelats i Sennenbladet nr 4 2018 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 med ett tillägg §17 övriga frågor. 
 Fertilitet, korta tår, valphänvisning 
 
8.  § Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för 
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 
       ▪  Ordförande föredrar styrelsens verksamhetsberättelse. 
       ▪  Skattmästaren föredrar balans- och resultaträkning. 
 ▪  Avelsrådet informerar om arbetet med avelsfrågor. 
       ▪  Cecilia Odenfelt Obitz föredrar revisionsberättelsen. 
 Årsmötet beslutar 
 att fastställa styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018, 
 att fastställa resultat- och balansräkning för år 2018, 
 att notera informationen om avelsrådets arbete under 2018, 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 2018 med 83 351,85 kronor. 
 Föreslås att överskottet balanseras i ny räkning. 
 Årsmötet beslutar 
 att överföra 2018-års överskott på  83 351,85 kronor i ny räkning. 
 
10.  § Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen 

På årsmötet 2018 uppdrogs åt styrelsen att bereda motion 1 2018 angående 
hanhundslista på hemsidan. Motionen har varit ute i avelsregionerna och 
avelsrådet har sammanställt svaren från avelsregionerna. 6 av 8 regioner har 
svarat och 5  är positiva till förslaget. Avelsrådets kommentar: Tydliga 
riktlinjer och krav behöver utarbetas för ett hanhundsregister. Styrelsen 
föreslår årsmötet att tillstyrka motionen. 
  
Motion 3 2018 angående avelstopp för 30 valpar. Motionen har varit ute i 
avelsregionerna. Avelsrådet har sammanställt från avelsregionerna och 
4 regioner är emot förslaget, 2 regioner är för men föreslår ändrade 
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regler. Avelsrådets kommentar: Motiveringen till att slopa avelsstopp och 
utvärdering vid 30 valpar är att ”indexet ersätter den utvärderingen och 
då blir det ändå en rullande utvärdering”. 
Index kan inte ersätta utvärderingen eftersom säkerheten i index är 
beroende av att en viss procent (minst 60%) av avkomman är röntgade.  
Ett säkrare avelsindex gör att förväntad arvbarhet för Hd och Ed bättre 
kan bestämmas. Avelsuppehåll minskar även risken att en hane snabbt 
uppnår maximalt antal valpar (80) och med det eventuella följder som 
överanvändning av enstaka täckhundar innebär till exempel spridning av 
oönskade anlag i rasen.  

 
Förslaget att ändra maximering av antalet valpar är värt att diskutera 
vidare då det kan öka avelsbasen om fler täckhundar används i avel. 
Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen. 
 
Motion 4 2018 angående remissrutiner. Motionen har varit ute i 
avelsregionerna och samtliga tillstyrker förslaget. Avelsrådets kommentar: 
Bra förslag har inkommit att avelsregionsansvarig skickar vidare till övriga 
regioner samtidigt som till avelsrådet. Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka 
förslaget och föreslår att avelsregionsansvariga får en maillista till alla från 
avelsrådet. 

 Årsmötet beslutar 
 att notera informationen. 
 
11.  § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att styrelsen i sin helhet 
 beviljas ansvarsfrihet för 2018-års förvaltning. 
 Årsmötet beslutar 
 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 Jäv. Noteras att närvarande styrelsemedlemmar inte deltar i beslutet. 
 Cecilia Odenfelt Obitz föredrog § 11 
  
12.a)  § Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
        Ordförande föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2019. 
 Årsmötet beslutar 
 att fastställa verksamhetsplanen för år 2019, med tillägget att styrelsens 

plan saknas 
  
12.b)  § Beslut om avgifter för kommande räkenskapsår 
 Skattmästaren föredrar styrelsens förslag till årsavgifter för år 2019 
 innebärande en avgift för enskild medlem om 350 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 350 kr. 
 att fastställa årsavgiften för stödjande familjemedlem till 100 kr, samt 
 att fastställa årsavgiften för medlem bosatt i utlandet till 400 kr. 
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12.c)  § Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
           Skattmästaren föredrar styrelsens förslag till rambudget för år 2019 
 innebärande en balanserad budget. 
 Årsmötet beslutar 
 att fastställa rambudgeten för år 2019. 
 
 
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.   Omval 2 år 
 Ute Rüegg           Omval 2 år 
 Anderz Ericsson           Omval 2 år  
 Suppleanter 
 Beth-Lis Raghall               Omval 1 år 
 Lisette Wallström           Omval 1 år 
 Jennie Olsson Omval 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 
 Lena Rydgren 1 år 
 
 
15.  § Val av valberedning enligt stadgarna § 10 
 Årsmötet beslutar 
 att välja Ingalill Nilsson Springare (2 år), Pernilla Svedjeby (1 år) samt 
 att utse Anna-Maria Nygårds 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. 
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17.  § Övriga ärenden som styrelsen har överlämnat till årsmötet eller som senast 21 dagar 
          före årsmötet har anmälts till styrelsen. 

  
Beredning 
Motion 1 2018                                                                                    
Motion 1 angående hanhundsregister på hemsidan. 

Årsmötet 2018 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. 
6 av 8 regioner har svarat och 5  är positiva till förslaget.Avelsrådets 
kommentar: Tydliga riktlinjer och krav behöver utarbetas för ett 
hanhundsregister. 
Beslutsförslag 
Styrelsen föreslår årsmötet 2019 besluta 
att tillstyrka motionen 
Årsmötet beslutar 
att tillstyrka motionen. 
 
Beredning 
Motion nr 3, 2018 
Motion 3 2018 angående avelstopp för 30 valpar.  
Årsmötet 2018 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. 
 
 Avelsrådet har sammanställt från avelsregionerna och 4 regioner är 
emot förslaget, 2 regioner är för men föreslår ändrade regler. 
 Avelsrådes kommentar: Motiveringen till att slopa avelsstopp och 
utvärdering vid 30 valpar är att ”indexet ersätter den utvärderingen och 
då blir det ändå en rullande utvärdering”. 
Index kan inte ersätta utvärderingen eftersom säkerheten i index är 
beroende av att en viss procent (minst 60%) av avkomman är röntgade.  
Ett säkrare avelsindex gör att förväntad arvbarhet för Hd och Ed bättre 
kan bestämmas. Avelsuppehåll minskar även risken att en hane snabbt 
uppnår maximalt antal valpar (80) och med det eventuella följder som 
överanvändning av enstaka täckhundar innebär tillexempel spridning av 
oönskade anlag i rasen 
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Beslutsförslag 
Styrelsen föreslår årsmötet 2019 besluta 
att avslå motionen 
Årsmötet beslutar 
att avslå motionen. 
 
Beredning 
Motion 4 angående remissrutiner. 
Årsmötet 2018 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. 
 
 Motionen har varit ute i avelsregionerna och samtliga tillstyrker förslaget. 
Avelsrådets kommentar: Bra förslag har inkommit att avelsregionsansvarig 
skickar vidare till övriga regioner samtidigt som till avelsrådet. Styrelsen 
föreslår årsmötet att tillstyrka förslaget och föreslår att avelsregionsansvariga 
får en maillista till alla regioner från avelsrådet. 
 
Beslutsförslag 
Styrelsen föreslår årsmötet 2019 besluta 
att tillstyrka motionen. Avelsregionsansvariga får en maillista till alla 
regioner från avelsrådet. 
Årsmötet beslutar 
att tillstyrka motionen. 
 
Motion 1 2019 
inlämnat av: 
Anna Adrians 
Motion som ansluter till motion lämnad till årsmötet av Cecilia Mogor, 
Sofie Johansson samt ytterligare 13 motionärer. För att förenkla att hitta 
fler hanar i avel så skulle det vara värdefullt att i den om den till årsmötet 
2018 föreslagna hanhundslistan om denna blir verklighet kompletteras 
med en uppgift om känd mental status. (dvs genomfört MH alt BPH) 
Föreslår att den föreslagna hanhundslistan kompletteras med uppgiften 
om känd mental status. 

 
Beslutsförslag 
Styrelsen föreslår årsmötet 2019 att besluta 
Att avslå motionen 
Styrelsens motivering: 
Motionen skickas vidare till avelsrådet och arbetet med att ta fram registret. 
Årsmötet beslutar 
Att avslå motionen. 
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§17 Övriga frågor 

Eva Östhols delger årsmötet sina teorier angående fertilitet hos berner 
sennenhund. 
Hon tar även upp att hon upplever att Berner sennenhund har fått kortare tår 
och tror att det på sikt kan ge artrosproblem. Samt så önskar hon en 
redogörelse av reglerna för valphänvisning. Avelsrådets representanter 
redogör för årsmötet om våra regler och varför vi har dom och hur de kommit 
till. 

 
  
Årsmötets avslutande 
 
 Ordförande förklarar 2019-års årsmötesförhandlingar för avslutade.  
 Vid protokollet 
 
  
 Karina Larsson 
 Justeras 
 
 
  
 
 Anders Andersson 
 Mötesordförande 
 
 
 
 Kalle Skattman   Mia Nygårds 
 Justerare §1- 11   Justerare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toril Melangen 
 Justerare § 12-17 


