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Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
 
Plats Västberga  
Datum  Lördagen den 5 maj 2018 
Tidpunkt Klockan 10:30 
 
 
  
§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Anders Andersson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Närvaro  Beslutande  
 Anders Andersson, Ordförande 
 Karina Larsson 
 Birgitta Palo Johansson 
 Ingrid Käll 
 Ute Rüegg 
 Anderz Ericsson 
 Fredrik Torstensson 
 
 Övriga deltagande 
 Lisette Wallström 
 Beth-Lis Raghall 
 Jennie Olsson 
 Toril Melangen, sammankallande avelsrådet, adjungerad för de punkter  som 
berör avelsfrågor. 
  
§ 3 Val av justerare 
 Styrelsen beslutar  
 Att utse Ute Rûegg som justerare för dagens sammanträde. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Styrelsen beslutar 
 Att godkänna dagordningen. 
 
§ 5 Föregående protokoll 
 Styrelsen beslutar att godkänna följande protokoll 

180224 ordinarie sammanträde 
180317 konstituerande möte. 
 
Årsmötesprotokollet noterades och lades till handlingarna 
180317  årsmötesprotokoll 
  

§6 Beslut fattade av AU 
AU har under perioden 180225-180505 fattat följande beslut i nedanstående 
ärenden, med följande beslutsdatum: 180328 
 

Arbetsutskottet beslutar 180328 
Det är nu beställt 265 böcker och det har kommit ett förslag att vi ska beställa 400 st. 
Överupplagan säljs på våra specialer i Degerfors, Byske, Ängelholm och även på mässorna. 
Priset för de böckerna ska vara 350 kr + frakt.   
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§ 7 Informationsärenden 
 

1. Ordförande 
Inget att rapportera  

  
2. Skattmästare 
 
Skattmästaren informerade om ekonomin. Ekonomi följer budgeten enligt plan. Vi är nu 971 
medlemmar i klubben. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 
Medlemsadministrationen 
Skattmästaren och sekreteraren har gått igenom några olika alternativ av kommersiella 
medlemshanteringssystem. SKKs system är mest användarvänligt för våra medlemmar och är 
kompatibelt med vårat system för Utställningsanmälan. 
Styrelsen beslutar 
Att vi från 2019 ska lägga över medlemshanteringen till SKK.  
 
Arkiv 
Alla SShKs gamla protokoll och andra handlingar behöver förvaras i ett arkiv. 
Styrelsen beslutar 
Att Skattmästaren och sekreteraren undersöker olika alternativ. 
 
3. Sekreterare 
Infoblad till valpköpare 
Vi har i ett års tid skickat ett blad om SShKs aktivitetsombud till våra uppfödare då de har fått 
en valpkull. Styrelsen diskuterar om de har gett något eller hur vi kan få ut informationen i 
framtiden. 
Styrelsen beslutar 
Att sekreteraren undersöker olika alternativ. 
 
Arbetsordning för mässorna 

• Styrelsen tillsätter monteransvariga. 
• SShK har ambitionen att klubbens alla fyra raser är representerade i montern. 
• De som står i montern bör ha kunskap om alla fyra raser samt vara väl insatta i klubbens arbete.  
• Rasparaderna: ambitionen bör vara att alla fyra raser är representerade 
• SShK ersätter parkering men inte för boende och mat. SShK ersätter rimliga resekostnader men 

de ska stämmas av med styrelsen i förväg. 
• Kontakt tas med ansvarig för försäljningsvarorna i god tid för mässan. 
 
 
 
 
GDPR  
Sekreteraren har gått igenom all info från SKK om GDPR och skrivit registerförteckningsmallar samt 
skickat personuppgiftsbiträdesavtal till Strands grafiska. 
För att underlätta hanteringen av vår hemsida så rekommenderas det att vi har ett utgivningsbevis 
för den. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen om GDPR samt att sekreteraren ansöker om ett utgivningsbevis för vår 
hemsida. 
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Det kar inkommit en skrivelse från en medlem angående regeländringar i allmändraget. Styrelsen 
diskuterar detta och kommer fram till att det endast är ett förtydligande av tidigare gällande regler.  
Medlemmen hade även en fråga om varför det inte finns styrelsebeslut på ändrade regler i våra 
inofficiella klasser i arbetsprovet. 
Styrelsen beslutar 
Att det är önskvärt att alla förändringar i våra inofficiella klasser i arbetsprovet tas till styrelsen för 
beslut. 
 

4. Avelsrådet 
Det har inkommit ett brev från en medlem angående testresultat för DM. 
Styrelsen diskuterar hur man ska hantera den ökande användningen av genetiska tester och då man 
får kännedom att ett avelsdjur är bärare av sjukdomar som gör att parningar kan bryta mot SShK's 
avels och uppfödaretiska regler, SKKs grundregler och/eller Jordbruksverkets lagar och föreskrifter. 
Styrelsen noterar att det finns ett behov av att det förs diskussioner runt dessa tester/frågeställningar 
i avelsregionerna. Avelsrådet hjälper till med informationsmaterial till avelsregionsansvariga. 
Styrelsen beslutar  
Att avelsrådet vid behov har rätt och bör efterfråga ytterligare information om den aktuella parningar 
vid eventuella otydligheter. Om efterfrågad informationen klargör detta så kommer kullen att finnas 
med på valplistan ej annars.  
Styrelsen beslutar 
Att förtydliga valpkullsanmälan blanketten med en kryssruta, liknande det som är på anmälan till 
kennellistan, eftersom man skickar över blanketten elektroniskt utan underskrift och på så sätt 
förtydliga för alla. 
 
HS provtagningen i samband med jubileumsutställningen i Degerfors 
Styrelsen diskuterar hur detta ska genomföras. Man kommer kunna ta prov på sina hundar både 
fredag och lördag mellan kl 13:30 -16. Mer information skickas ut senare via ordinarie 
kommunikationskanaler. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 
Insamlingen till HSIMS 
Projektet är klarfinansierat och Sverige har bidragit med en betydande summa genom ”Stiftelsen för 
friskare hundar”. SshK's styrelse tackar stiftelsen för bidraget. 
SShK kommer istället att ha en insamling till stiftelsen på jubileumsutställningen i Degerfors. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
 
IWG 
Årets IWG möte är i augusti i Holland. Avelsrådet har lagt ut information till medlemmarna om detta 
på hemsidan och på Facebooksidan  
Styrelsen beslutar 
Att skicka sammankallande i avelsrådet på IWG mötet 
 
RAS för Berner sennenhund är klart. 
Styrelsen beslutar 
Att godkänna RAS för Berner sennenhund. 
 
RAS för Grosser schweizer sennenhund är klart. 
Styrelsen beslutar 
Att godkänna RAS för Grosser schweizer sennenhund. 
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Hälsoprogram Appenzeller 
Styrelsen diskuterar hälsoprogrammet för Appenzeller sennenhund. 
Styrelsen beslutar  
Att ordförande och sammankallande i avelsregion appenzeller/entlebucher skriver ett förslag. 
 

5. Aktivitetsansvarig 
Allt flyter på bra i aktivitetsområdena. Alla aktivitetsombud är jätteduktiga! 

               Styrelsens beslutar 
               Att notera informationen 

 
6. Arbetsprovskommittén 

Inget att rapportera 
  
 

7. Lydnadskommitén 
Inget att rapportera 

   
 

8. BPH/MH kommittén 
SShK har haft ett BPH i år och det var en kull Berner sennenhundar. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen     

   
 
9. Utställningskommittén 

Det har inkommit en förfrågan om utökning av rasregister från Domare Helene 
Björkman. På alla våra fyra raser. Utställningskommittén har undersökt hennes referenser 
och föreslår att vi tillstyrker detta. 
Styrelsen beslutar 
Att tillstyrka Helene Björkmans ansökan. 
 
.  

§ 8 Beslutsärenden 
Domare konferens 
Arbetsgruppen bestående av Ute Rüegg, Björn Magnusson, Svante Frisk och Madeleine Lundh har 
haft ett första uppstartsmöte. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 
50 års jubileum 
Ordförande informerade om arbetet med jubileet. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 
Uppdrag från Årsmötet 
Motion 1  
Styrelsen beslutar 
Att  motion 1 lämnas till avelsrådet för beredning 
 
Motion 2 
Styrelsen noterar att 
motionen är avslagen och ingen ytterligare åtgärd krävs i ärendet. 
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Motion 3 
Styrelsen beslutar 
Att motion 3 lämnas till avelsrådet för beredning. 
 
Motion 4 
Styrelsen beslutar  
Att motion 4 lämnas till avelsrådet för beredning. 
 
 
§ 9 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden.  
 
§10 Nästa möte  
 Nästa möte 180930 
 
§ 11 Sammanträdet avslutas 
 Ordförande avslutar sammanträdet 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Karina Larsson 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande                                                                  Justerare 
Anders Andersson                                                       Ute Rüegg 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 


