
	

PROTOKOLL	
SAMMANTRÄDE	2017-12-09	

Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
Plats Västberga  
Datum  Lördagen den 9 december 2017 
Tidpunkt Klockan 10:30 
 
Före mötet var webbmaster Lars Ankarbäck inbjuden och Ute presenterade ett förslag till  
förändring av hemsidan för webbmaster och styrelseledamöter. Förslaget och hemsidan 
diskuterades. Dessa diskussioner ligger som underlag för styrelsemötets punkt om 
”hemsidan”. Webbmaster tackade för sig för dagen och lämnade lokalen.  
  
§ 1 Sammanträdet öppnas 
 Ordförande Anders Andersson hälsar välkommen och förklarar mötet 
öppnat. 
 
§ 2 Närvaro  Beslutande  
 Anders Andersson, Ordförande 
 Birgitta Palo Johansson 
 Karina Larsson 
 Ingrid Käll 
 Ute Rüegg 
 Anderz Ericsson 
 Fredrik Torstensson 
 
 Övriga deltagande 
 Lisette Wallström 
 Beth-Lis Raghall 
  
§ 3 Val av justerare 
 Styrelsen beslutar  
 Att utse  Ute Rüegg   som justerare för dagens sammanträde. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Styrelsen beslutar 
 Att godkänna dagordningen. 
 
§ 5 Föregående protokoll 
 Styrelsen beslutar att godkänna följande protokoll 

170924  
Att godkänna föregående protokoll med följande notering att Årsmötet är 
den 17 mars 2018 i Sala.  

 
§6 Beslut fattade av AU 

AU har under perioden 170925-171208 fattat följande beslut i 
nedanstående ärenden, med följande beslutsdatum: 171005, 171023, 
171115 
 
Vi har fått en förfrågan från Grand danois klubben om att ha 
domarekonferensen tillsammans med dom i oktober år 2020. 
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Arbetsutskottet beslutar 171005 
Att vi har en domarekonferens år 2020 tillsammans med bla. Grand Danois 
klubben. 

 
Utställningskommittén har kontaktat domare Anna Uthorns referenser och 
de är positiva så kommittén föreslår att vi ska godkänna hennes ansökan 
om utökning av rasregister för alla våra fyra raser. 
Arbetsutskottet beslutar 171023 
Att godkänna Anna Uthorns ansökan om utökning av rasregister. 

 
Det har inkommit förslag på nya medarbetare i aktivitetsområde Uppland. 
Elisabeth Spång och Gunilla Odenfelt 
Arbetsutskottet beslutar 171115 
Att Gunilla Odenfelt och Elisabeth Spång blir nya medhjälpare i 
aktivitetsområde Uppland 

  
§ 7 Informationsärenden 
 

1. Ordförande   
 Ordförande informerar om Domarekonferensen som kommer att 

hållas i Nyköping den 3-4 oktober 2020. Representanter från de 
sex olika klubbarna  däribland SSHK har haft ett uppstartmöte. 
Inbjudan till domare är utskickat.  SShK behöver en ansvarig för 
vidare arbete  och styrelsens förslag är Anders Andersson.  
Senare utses en grupp som arbetar med konferensen.  

 Styrelsen beslutar 
 Att Anders Andersson blir ansvarig. 
  
 Ordförande informerade om kennelfullmäktige KF 2017. 
 Styrelsen beslutar 
  Att notera informationen 
  
 50 års jubileet 
 Ordförande informerade om vilka utländska klubbar som fått 

inbjudan. 
 Arbetsgruppen i Degerfors arbetar med att få fram fler platser för 

boende. Då campingen blev fullbokad väldigt snabbt. 
 50 års kommittén har haft möte och allt flyter på som planerat. 
 Styrelsen beslutar  
 Att notera informationen. 
 

2. Skattmästare  
 Skattmästaren informerar om dagens ekonomi. 
 Styrelsens beslut  
 Att notera informationen 
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Skattmästaren har undersökt förutsättningarna för swish och då det 
inte är lagligt att använda privatpersoners swish för klubbverksamhet 
även skaffat swish till SShk. SShKs Swishnummer är 1231335843. 
Det numret kommer främst användas till försäljningsvaror och fika. 
Klubben kan få fler nummer som vi tex kan använda till 
medlemsavgifter. 
Skattmästaren blir ansvarig och Karina Larsson och skattmästaren 
blir administratörer. 

 Styrelsens beslutar 
Att SShk ska ha Swish och att skattmästaren blir ansvarig och att 
skattmästaren och Karina Larsson blir administratörer. 

  
  
 
 

3. Sekreterare 
 SShK har fått en förfrågan från en medlem och varför vi inte har ett 

samarbetsavtal med Svensk Hundungdom. Har talat med SHU och 
då framgick det att det bara är 7 klubbar inom SKK som inte har avtal 
med dom. Avtalet innebär att om man är medlem i SHU får ett gratis 
medlemskap i en rasklubb. 
Styrelsens beslutar 
Att vi tecknar ett samarbetsavtal med svensk Hundungdom 
 
Sekreteraren informerar om förutsättningarna med att Skks 
administration av vårt medlemsregister. 
Styrelsens beslutar 
Att skattmästaren undersöker de ekonomiska förutsättningarna för 
detta. 
 
Vi har fått information från SBK om att de har lagt till att man måste 
kryssa i en ruta att man känner till alla regler då man anmäler till 
tävling. 
Styrelsen beslutar 
Att vi även inför detta i vårt formulär vid anmälan till arbetsprov. 
Anderz Ericsson tar kontakt med webmaster. 
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Årsmötet blir 2018 direkt i anslutning till Sala utställningen. Klubben 
kommer då att bjuda på mat och vi bör då veta hur många som vill ha 
mat innan mötet. 
Styrelsen beslutar  
Att vi lägger ut informationen om anmälan för förtäring på hemsida 
och Facebook sida. 
 
Styrelsen har fått en information om att en valpköpare har anmält en 
kennel inom SSHK till SKK’s disciplinnämnd. 
Styrelsen beslutar 
Att avvakta disciplinnämndens beslut i ärendet 
 
Dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och det 
kommer få vissa konsekvenser för SShK. 
Styrelsen beslutar 
Att Karina Larsson och Lisette Wallström undersöker 
dataskyddsförordningen.  
 
Sekreteraren har gått igenom SShKs kennellista och funnit flera 
kennlar som inte längre är medlemmar i SShK. De har blivit 
kontaktade och de som inte har betalat in medlemsavgift för 2017 tas  
nu bort från kennellistan. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 

4. Avelsrådet 
Det finns behov för en mall med standardfrågor till de som anmäler 
sin valpkull till valp listan  
Styrelsens beslut 
Att Jane Ankarbäck gör en mall. 
 
Det inkommer ett förslag från avelsrådet att det finns behov av en 
träff med avelsregionansvariga. 
Styrelsen beslutar  
Att  i samband med nästa avelskonferens ha en separat träff för 
avelsregionsansvariga. 
 
. 
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Det inkommer ett förslag från avelsrådet att skriva in i hanhundslistan 
på hemsidan vilka hundar som är SH testade. Syftet är att förenkla 
och även att få fler att testa sina hundar. Styrelsen ser inte behov av 
en remiss ut till avelsregionerna i denna fråga då det inte är någon ny 
information som delas utan bara förenklar vid sökandet av 
information för uppfödare och täckhundsägare. 
Styrelsen beslutar  
Att notera i  hanhundslistan om hundarna är SH testade. Detta gäller 
de hundar vars  ägare har rapporterat in till listan med SH testade 
hundar.  
 
Alla våra fyra rasers förslag till RAS dokument är snart klara. 
Styrelsen beslutar 
Att då förslagen är färdigställda skicka ut dom till styrelsen, 
avelsregionerna och lägga ut dom på hemsidan för yttrande. Sista 
datum för yttrande är den 24 februari 2018. 

 
Ute informerar om hur arbetet går i avelsregion 
Appenzeller/Entlebucher. De är idag 5 medlemmar. 

 De har haft diskussioner om revidering av hälsoprogrammet ang. HD 
 Styrelsen beslutar 

Att ordförande samtalar med avelsregionen för avstämning av en 
eventuell revidering av hälsoprogrammet. 

 
OCD intyget för Grosser Schweizer sennenhund är klart och finns på 
hemsidan 

 Styrelsen beslutar 
 Att notera informationen  

 
Det har kommit info från Antagene med ett upprop om insamling till 
utveckling av datorprogram för att användas av uppfödare som har 
testat sina avelsdjur i SH testet 

 Styrelsen beslutar  
Att avelsrådet ska lägga ut informationen från Antagene på 
hemsidan.  

 
Avelsregionansvarig i Blekinge har inkommit med förslag på 
ersättare då Joy Åkesson inte längre vill vara avelsregionsansvarig. 

 Styrelsen beslutar  
 Att Anna-Karin Jönsson blir ny avelsregionansvarig i Blekinge. 
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5. Aktivitetsansvarig 
Allt flyter på bra i aktivitetsområdena. 
Styrelsens beslut 
Att notera informationen 
 

6. Arbetsprovskommittén 
 inget att rapportera  
 

7. Lydnadskommitén 
 Inget att rapportera  
 

8. BPH/MH kommittén 
 Inget att rapportera  
 

9. Utställningskommittén 
SShK har behov av fler CUA och Ute som är ringsekreterare är 
intresserad att gå en sådan utbildning. 
Styrelsen beslutar 
Att Ute Rüegg anmäler till lämplig CUA utbildning. 
 
SShK har fått in två förfrågande om yttrande för sökande till SKKs 
preparandkurs. Utställningskommittén har tittat på detta och lämnat 
ett yttrande som beslutsunderlag. Underlaget sparas som bilagor till 
detta protokoll. 
Styrelsen beslutar  
Att godkänna utställningskommitténs yttrande och sekreteraren 
skickar in till SKK. 
 

§ 8 Beslutsärenden 
 SShKs arbetsordning för klubbstyrelse och funktionärer är nu 
 färdigställd. 
 Styrelsen beslutar  
 Att anta arbetsordningen 171209 
  

Vi inledde dagens möte med ett möte med SShKs webmaster Lars 
Ankarbäck. Där vi diskuterade hur vi kan gå vidare med utvecklingen 
av vår hemsida. 
Ute Rüegg och Lars samarbetar för att utveckla sidan. Samtidigt så 
undersöker webmaster andra plattformar att ha sidan på. Bla 
wordpress. Detta för att hanteringen ska bli enklare och säkrare i 
framtiden. 

 Styrelsen beslutar  
 Att Ute Rüegg är styrelsens kontaktperson gentemot webmaster. 
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Att Ute och Lars tillsammans arbetar fram en utveckling av 
hemsidan. 
Att Webmaster undersöker andra plattformar att ha sidan på. 
 

 
§ 9 Övriga ärenden 
 Inga övriga ärenden 
 
§10 Nästa möte  
 Nästa möte blir den 24 februari 2018 
 
§ 11 Sammanträdet avslutas 
 Ordförande avslutar sammanträdet 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Karina Larsson 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande                                                                  Justerare 
Anders Andersson                                                       Ute Rüegg 
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