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PROTOKOLL
2014-09-27

Svenska Sennenhundklubbens styrelse

Järva krog

Lördagen den 27 september 2014

Kl 10:30 - 14:30

Stefan Johanson, ordförande
Margareta Olsson
Marianne Olofsson
Beth-Lis Raghall
Bernt Nilsson
Kaj Kiiskilä
Inrid Käll

Eva Ring
Ingrid Kruse
Anderz Ericsson
Berndt Klingeborn, Avelsrådet

§ 41 Sammanträdet öppnas

Ordförande Stefan Johanson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet
öppnat.

§ 42 Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Beth- Lis Raghall till justerare för dagens sammanträde.

§ 43 Godkännande av föredragningslistan och anmälan av övriga frågor

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänt förslag till föredragningslista.
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§ 44 Föregående protokoll

Föreligger protokoll enligt nedan:

• Protokoll från ordinarie sammanträde 2014-03-01

• Protokoll från Årsmötet 2014

• Protokoll från konstituerande sammanträde 2014-03-21

Styrelsen beslutar

att notera att protokollen från ovannämnda sammanträden har justerats
i föreskriven ordning.

ANMÄLNINGSÄRENDE

§ 45 Beslut fattade av AU

AU har under perioden 2014-06-14 till och med 2014-09-15 fattat beslut i
nedanstående ärenden, med följande beslutsdatum: 2014-06-14, 2014-06-27,
och 2014-09-05.

• Utseende av medlemmar i utställningskommitten.
Carina Persson, Karlskoga och Karina Larsson, Stockholm

• Ändrat datum för Arbetsprovet i Lindome till 13 september.
• Ändrat datum för Arbetsprovet i Lindome till 19 oktober.

Styrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 46 Ordförande

Ordförande informerar om diverse medlemskontakter, för övrigt föreligger
inget att rapportera

Styrelsen beslutar

att notera informationen,

Sidan2av8 ~



§ 47 Skattmästare

§ 48 Sekreterare

§ 49 Avelsrådet

PROTOKOLL
2014-09-27

Skattmästaren informerar om ekonomin. I dagsläget har 1318 medlemmar
betalat in medlemsavgiften att jämföra med 1366 föregående år.

Förtydligande av § 75 i protokollet daterat 2014-03-01, andra stycket:
Sennenbladet nr 1-2014 skall tryckas i 1800 ex a 40 sidor.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Information från SKK vidarebefordras löpande till berörda grupper.

Tackbrev från SKK angående gåvan vid 125-års firande 14 juni.

Inbjudan från SKK till Specialklubbskonferens 7-8 februari 2015,
riktade till ordförande i special- och länsklubbar.

Styrelsen beslutar

att notera informationen, samt

att anmäla Stefan Johanson till konferensen.

Berndt Klingeborn informerar om att Avelsrådet arbetar för närvarande med
att föra fram den nya testen mot den allvarligaste tumören hos Berner
Sennenhund, histiocytärt sarkom. Testen heter SH Pre-Test och är utvecklad
av forskargruppen i Rennes, Frankrike. Testen visar risken för att får
tumören och avelsrådet har utarbetat en vägledning hur testen skall beställas
hos företaget Antagene.

Avelsrådet tillfrågar också avelsregioner och medlemmar i SShK om att
införa på valplistan om avelsdjuren har testats i SH Pre-Test. Svar önskas
senast den 1 februari 2015 till avelsrådet.

Förslag på ny medlem i avelskommitten är Carina Karlsson, Göteborg.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

att godkänna förslaget på Carina Karlsson.

Sidan 3 av8 L



§ 50 Aktivitetsansvarig

PROTOKOLL
2014-09-27

Ingrid Käll informerar om att höstens träffar har kommit igång runt om i
landet.

Västarna till aktivitetsombuden har inte glömts bort, men vi avvaktar
beslutet om nya logon bl.a.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 51 Arbetsprovskommitte

Marianne Olofsson informerar om att det sedan förra styrelsemötet
genomförts 5 arbetsprov med totalt 63 deltagare i de officiella klasserna.
Degerfors 11 st, Moheda 13 st, Byske 10, Byske 13 och Ängelholm 16 st.

Arbetsprovet i Lindome den 13 september ställdes dock in p.g.a. för få
anmälningar. Datumändringen hade tydligen inte nått alla då den endast
fanns på internet. Sennenbladet nr 2 hade redan kommit ut med fel datum.

Nya domare:

Pernilla Landgren, Luleå, har gått som aspirant vid båda arbetsprov i Byske.
Marianne Olofsson, Göteborg, har gått med en gång i Ängelholm. Andra
tillfållet blir kommande arbetsprov i Ängelholm.

I utbildningen ingår även anatomi och grundläggande rörelselära, vilket vi
hoppas kunna genomföra innan nästa dragsäsong. Där efter examination.

Styrelsen beslutar

att notera informationen, samt

att uppdra åt Marianne Olofsson att i första hand kontakta Yvonne
Brink för att höra om hon kan hålla i ovannämnda teorikurs.

att samtidigt undersöka om en sådan kurs kan vara av intresse för
andra medlemmar i klubben.

§ 52 Lydnadskommitten

Föreligger inget att rapportera

Styrelsen beslutar

att notera informationen.
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§53 Mlf-kommittån

PROTOKOLL
2014-09-27

Beth-Lis Raghall informerar om att hon talat med Curt Blixt på SKK
angående SShK:s ansökan om att få bli arrangörer av provet.
Fredagen den 19 september fick vi genom Daniel Svensson telefonbesked
om att vi blivit godkända med fårbehållet att vi ska samarbeta med SKK-
västra. Carina Karlsson och Daniel Svensson sköter kontakten och
planeringen av detta.

Fler testledare och beskrivare kommer att behövas.

Carina Karlsson tar även kontakt med SKK och Agria beträffande inköp av
BPH-banan.

Styrelsen beslutar

att notera informationen, samt

att Ml-l-kommitten undersöker hur många utbildade det redan finns i
klubben, t.ex. Lotta i Skåne.

att understryker att kostnaden för SShK inte får överstiga 25 000 kr.

§54 Utställningskommitten

Margareta Olsson informerade om att vi haft en uppgång av antal starter
under 2014. Utställningarna har över lag varit Väldigt trevliga.

Avräkningarna för Sala och Degerfor är klara och visar ett +/- O-resultat.
Avräkningarna för Byske och Ängelholm är ännu inte klara.

Pernilla Svedjeby, Göteborg, har fått lova att undersöka intresset får en
rasrnonter på My Dog i Göteborg 3 - 6 januari 2015. Vad gäller uppfårandet
av montern har Pernilla blivit ombedd att kontakta Maria Strand får att få
montrarna att bli så lika som möjligt.

Nya domare:
- Jens Myhrman: Appenzeller och Grosser Schweizer Sennenhund
- Marita Östlund Holmsten: Entlebucher och Grosser Schweizer Sennen
- Gunilla Skallman: Entlebucher Sennenhund

SKK håller på med sin undersökning får framtida utställningar och har fått in
ca 5000 svar från deltagare. Nu kommer dom att gå vidare med att läns- och
specialklubbar kommer att få ett eget frågeformulär.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.
Sidan 5 av 8



PROTOKOLL
2014-09-27

BESLUTSÄRENDEN

§55 Logo.

I enlighet med beslutet i § 38 på föregående möte har två fårslag på logo
mailats ut till styrelsen för påseende till dagens sammanträde.
Ett förslag från Linda Nilsson, nr 1, och ett från Elisabeth Löfberg, nr 2.

Samtliga närvarande röstade på förslag nr 1 från Linda Nilsson

Styrelsen beslutar

att fastställa valet av ny logo får SShK. (Bil. 1)

att följande har rätt att använda logon:
Styrelsen, kommitteerna. valberedning, revisorer, redaktionen,
hemsidan och Facebook.

att den grafiska profilen som presenterades 2013-09-14 skall användas
vid officiell korrespondens.

att någon form av ersättning skall utgå till Linda får arbetet.

§ 56 Profilprodukter

Stefan Johanson föreslår en arbetsgrupp på 3 personer som skall ta fram
fårslag på 20-25 produkter får klubbens medlemmar.
Det är tänkt att bli en webb-shop i samarbete med Strands tryckeri.

Styrelsen beslutar

att gruppen skall bestå av Maria Strand, Margareta Olsson och
Stefan Johansson.

§57 Omplacering av hundar

Frågan har kommit in från avelsregion väst, via Jane Ankarbäck, om SShK
kan en rubrik på hemsidan när det gäller omplacering av hundar.

Styrelsen har lyft frågan med avelsrådet, frågan har förekommit tidigare.

Ansvaret ligger i första hand på uppfödaren när det gäller detta.
För det andra skulle det medföra ett stort mer- och kringarbete med den
typen av hundförmedling.
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Styrelsen beslutar

att inte införa denna typ av tjänst i klubbens regi.

§ 58 Nominering till SKK:s Hamiltonplaketten och Förtjänsttecken 2015

Margareta Olsson informerar om kriterierna för dessa utnämningar.
Klubbens förslag skall vara SKK tillhanda 31 december.

Styrelsen beslutar

att formulären läggs ut på hemsidan, samt

att förslag med motivering skickas till Marianne Olofsson
senast 30 november och att AU tar beslut om förslag till dessa
utmärkelser.

§ 59 Film om raserna

Stefan Johansson informerar om att Ute Ruegg har erbjudit sig att göra en
kort film om alla våra raser som skulle kunna komplettera rasinformationen.

Styrelsen beslutar

att uppdra år Berndt Klingeborn, avelsrådet, att ta kontakt med Ute för
att diskutera vad man vill uppnå och hur.

§ 60 Årsmötet 2015

Som vanligt diskuterades olika förslag på var och när kommande årsmöte
skall hållas med förhoppningen att så många som möjligt skall kunna delta.

Förslaget är 18 april i Västerås.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Margareta Olsson att ta reda på om ledig lokal finns då.

§ 61 Sponsringspolicy och marknadsföringspolicy

Bernt Nilsson, Beth- Lis Raghall och Anderz Ericson har tagit fram ett
förslag på sponsrings- och marknadsföringspolicy enligt tidigare beslut.

Tyvärr räckte inte tiden till idag för att behandla förslag.
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Styrelsen beslutar

att skjuta på behandlingen av förslagen till nästa möte den 6 december.

§ 62 Sammanträdet avslutas.

Ordförande Stefan Johanson förklarar sammanträdet avslutat.

~

id pr okollet .:

0<:- ii/_
ariarme Olofsson

Just~ ~

Margareta Olsson
Vice Ordförande
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Beth-Lis Raghall
Justerare
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