
 

 
Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
Plats Västberga 
Datum  Söndagen den 5 maj 2019  
Tidpunkt Klockan 10:00 
 
  
§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Anders Andersson hälsar välkommen och förklarar mötet 
öppnat. 

 
§ 2 Närvaro  Beslutande  
 Anders Andersson, Ordförande 
 Birgitta Palo Johansson 
 Karina Larsson 
 Fredrik Torstensson 
 Ingrid Käll 
 Anderz Ericsson 
 Ute Rüegg   
 Övriga deltagande 
 Beth-Lis Raghall 
 Jennie Olsson  
  
§ 3 Val av justerare 
 Styrelsen beslutar  
 Att utse Jennie Olsson som justerare för dagens sammanträde. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Styrelsen beslutar 
 Att godkänna dagordningen. 
 
§ 5 Föregående protokoll 
 Styrelsen beslutar att godkänna följande protokoll 

• Styrelsemöte 190224 
• Årsmöte 190316 
• Konstituerande möte 190316 med ändring § 13 

Utställningskommittén. Ute Rüegg ska stå som kontaktperson. 
• Styrelsemöte 190316 
 

 
§ 6 Anmälningsärenden 
 Beslut fattade av AU under tiden 190316-190504 
 Inga AU beslut fattade under tiden. 
 
§ 7 Informationsärenden 
 
1.Ordförande  



 

Gunilla Törnqvist har meddelat styrelsen att hon önskar avgå som medlem i 
avelsrådet och som avelsregionsansvarig för grosser. Styrelsen tackar 
henne för allt arbete som hon gjort för Svenska Sennenhundklubben. 

 Styrelsen beslutar 
 att notera informationen 
 
 SShK har fått en inbjudan till Finlands Sennen Speciality 3/8 2019 
 Styrelsen beslutar 
 Att lägga ut inbjudan på SShKs facebooksida. 

   
  
2. Skattmästare  
 

Skattmästaren går igenom ekonomin och den ser i dagsläget bra ut. SShK 
har nu 979 medlemmar.  
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 

  
  
 
3. Sekreterare SKK vill ha valpbilder på våra 4 raser till ”köpa hund” 
 Styrelsen beslutar 
 Att sekreteraren frågar några medlemmar om de har bilder som SKK kan få 

använda. 
  
 Föreningskommittén på SKK har skickat ut ett förslag på ett avtal mellan 

specialklubb och rasklubb. Styrelsen diskuterar detta. 
 Styrelsen beslutar  
 Att svara SKK att i dagens läge så berörs vi inte av avtalet men att vi tycker 

avtalets innehåll ser bra ut. 
 
 Styrelsen diskuterar ett antal inkomna funderingar och iakttagelser på 

sociala medier bl.a hur man gör med misstänkta djurskyddsärenden och 
hur man kan göra om någon känner sig kränkt på sociala medier.  
Djurskyddsärenden anmäls till länsstyrelsen och vid kränkningar på sociala 
medier kan en anmälan göras till SKK. 

 Styrelsen beslutar 
 Att notera informationen. 
  
 
4. Avelsrådet 
 Avelsregion grosser är vakant.  
 Styrelsen beslutar  
 Att avelsrådet frågar regionen om de har något förslag på en ny ansvarig. 
  
 Ny medlem i avelsrådet.  
 Styrelsen beslutar 
 Att det sätts in en annons i Sennenbladet.  
 



 

 Avelskonferensen den 27-28 oktober 
Annons kommer att sättas in i Sennenbladet nr 2. med program och 
anmälningsuppgifter. Sista anmälan blir den 25 september och kostnaden 
blir inkl. boende lördag- söndag 2000 kr och 800 kr för dagpaket inkl. lunch 
och eftermiddagskaffe  Vid efteranmälan höjs priset med 400 kr.  
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen” 
 
HD utredningen 
SKK har den 11 maj en presentation av HD-utredningens arbete 
Styrelsen beslutar 
Att Toril och Lotta från avelsrådet går på presentationen. 
 
Enkät över levnadsålder 
Avelsrådet visar ett förslag på enkät över berner sennenhundens 
levnadsålder. 
Styrelsen beslutar 
Att godkänna förslaget och att den läggs ut till medlemmarna. 
 
Det har kommit fråga från medlemmarna om SShK kommer erbjuda SH 
test på våra rasspecialer. 
Styrelsen beslutar  
Att det ska finnas möjlighet för våra medlemmar att ta ett SH test i Byske 
och i Degerfors.  
 
 
Eftersom det ibland har blivit missförstånd av tolkningen av våra 
uppfödaretiska regler och reglerna för valpförmedling så kommer 
avelsrådet i artiklar Sennenbladet förtydliga sin tolkning av reglerna så att 
det blir klarare för alla. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen. 
 
Info om SH testade för valpförmedling. 
Alla vill inte ha sin hund med på SShK:s SH-lista på hemsidan, men det är 
viktigt för avelsrådet att få en uppfattning om hur stor del av våra hundar i 
avel, som är testade. 
Därför föreslås det att det ska finnas en ruta på formuläret för 
valphänvisning där man kan sätta ett kryss om hunden är SH-testad.  
Det viktigt att veta vid vilket lab. som hunden är testad. 
I dagsläget är det Antagen som utför "vårt" test samt Optigen på licens. 
Fråga gärna hanhundsägaren om du inte vet. 
 Den raden/rutan kommer inte att finnas med på valplistan utan är endast 
till för intern info till avelsrådet. Det är fortfarande frivilligt att skicka in kopia 
på testresultat på hunden även om man kryssar  "ja" i rutan. 

        Styrelsen beslutar 
       Att det läggs till en ruta för SH test på formuläret till valpförmedling. 
 
  



 

  
 
 
 

   
   
5. Aktivitetsansvarig 

Styrelsen diskuterar hur man ska stötta aktivitetsombuden och deras 
medhjälpare vid konflikter. 
Styrelsen beslutar 
Att Ingrid som är ansvarig för aktivitetsombuden alltid kan kontaktas för 
stöd och hjälp. 
 
  

6. Lydnadskommittén 
Den inofficiella lydnadstävling Degerfors kommer att bli av. Vi har hittat en 
domare och annons kommer. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 

 
 Vi har fått en inbjudan  till SBK regelkonferens 2020. 
 Styrelsen beslutar 
 Att notera informationen 

 
  
7. Arbetsprovskommittén 
 Regelrevideringen 2022. 

Kommittén har haft möte och det kommer läggas ut en annons i 
Sennenbladet där de vill få in förslag på förändringar. Sista datum att 
inkomma med förslag är den 1 september.  
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 
Styrelsen diskuterar arvode till domare. Det föreslås att man betalar av sin 
utbildning som SShK bekostat. Tex. har utbildningen kostat 3000 kr så 
räknas det av. Efter det så har man som domare rätt att ta ut arvode. 
Styrelsen beslutar 
Att efter avräkning av utbildningskostnad så har man rätt som domare att ta 
ut fastställt arvode. 

 
8. MH/BPH kommittén 
 

Kommittén redogör för hur det har fungerat då vi ändrat betalningsmetod. 
Alla anmälningar som kommit in har betalats med Swish till SShKs konto. 
Styrelsen beslutar 
Att notera detta. 

 
 
  



 

 BPH i Byske 
Styrelsen beslutar 
Att det blir BPH i Byske den 8/8 
 
 

 
9. Utställningskommittén 
 En domare har skickat en förfrågan om utökning av rasregister. 
 Styrelsen beslutar 
 Att utställningskommittén kontaktar referensen. 
  

Styrelsen diskuterar budget, planering och beslutar att bjuda in 
utställningskommittén till vårt nästa möte. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen  
 

§ 8 Beslutsärenden 
  
. Domare konferensen 
 Ordförande informerar om hur arbetet fortgår. 
 Styrelsen beslutar 
 Att notera informationen 
  
 Strands grafiska 
 Vi har varit i kontakt med dom angående sennenbladet och webshopen. 
 Styrelsen beslutar 

Att vi trycker nr 2 på Strands Grafiska och att följande nummer tillsvidare 
trycks på lämpligt tryckeri efter utvärdering av kostnad och kvalitet. Den 
person som har administrerat webshopen har slutat sin tjänst på Strands 
grafiska och sekreteraren tar kontakt med henne och frågar hur vi går 
vidare. Tills vi fått kontakt så tar vi bort Webshopen från hemsidan för att 
undvika att enskilda medlemmar drabbas av problem med beställningar. 

  
. 
§ 9 Övriga ärenden 
 Medlemstävling 

Styrelsen vill ta fram roliga tecknade bilder på våra raser som vi kan 
använda till tryck på kläder och annat. 
Styrelsen beslutar 
Att det sätts in en annons i Sennenbladet nr 2 Där vi har en medlemstävling 
för att försöka få fram tecknade bilder på våra 4 raser. 

 
§ 10 Nästa möte 
 Lördagen den 31 augusti kl. 10:30 
 Lördagen den 23 november kl. 10:30 
 
 
 
 



 

 
  
§ 11 Sammanträdet avslutas 
 Ordförande avslutar sammanträdet 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Karina Larsson 
 
 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
Anders Andersson     Jennie Olsson                                       
Ordförande    Justerare 
 
 
  
  
  
  

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
  
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 


