
 

 
Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
Plats Västberga 
Datum  Lördagen den 31 augusti 2019  
Tidpunkt Klockan 10:30 
 
 
  
§ 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 lämnar mötet vid §7 punkt 4 
 Ute Rüegg   
 Övriga deltagande 
 Beth-Lis Raghall beslutande från §7 punkt 5 
 Jennie Olsson 
 Lisette Wallström 
  
 Under §7 punkt 4 är Toril Melangen adjungerad 
 

Under §7 punkt 9 är utställningskommittens medlemmar inbjudna. 
Madeleine Lundh, Kicki Nordlund och Lina Jansson 

  
§ 3 Val av justerare 
 Styrelsen beslutar  
 Att utse Lisette Wallström som justerare för dagens sammanträde. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Styrelsen beslutar 
 Att godkänna dagordningen. 
 
§ 5 Föregående protokoll 
 Styrelsen beslutar att godkänna följande protokoll 

• Styrelsemöte 190505 
Ändring §7 punkt 4 Avelskonferensen är 26-27 oktober 
 

§ 6 Anmälningsärenden 
 Beslut fattade av AU under tiden 190505-190830 

190606 AU beslutade att Nils Wallin är ny medhjälpare i aktivitetsområde 
Dalarna. 

 



 

190606 SShK har fått  förfrågan från två domare om utökning av rasregister. 
AU godkänner dessa på berner, men för de andra tre raserna vill vi att dom går 
som passiv elev på en special där alla raser är representerade. 

 
190618 Au beslutar att vi ska boka en monter på rasklubbstorget på 
Stockholms hundmässa och att Karina Larsson är monteransvarig. 

 
 
§ 7 Informationsärenden 
 

1.Ordförande 
 SShK har fått ett brev från en grupp grosserägare. 

Fråga 1. Handlar om rosetter till årets vinnande hund. 2018 så fick berner 
1,2,och 3:e plats rosett men de andra raserna fick endast den som kom på 
1:a plats rosett. Detta för att det är en betydligt större konkurrens för berner 
än för korthåren där det kunde räcka att vara med på en utställning för att 
komma på 2:a eller 3:e plats. Styrelsen diskuterar frågan och kommer fram 
till ett nytt förslag till pris för årets vinnande hund, utställning. Se §7 punkt 9. 
Fråga 2. De upplever att de inte får lika fina priser på våra specialer som 
berner. Styrelsen diskuterar frågan och kommer fram till att det ger samma 
pris oberoende av ras. 
Fråga 3. Vad gör styrelsen för att föra fram korthårsraserna? Styrelsen 
diskuterar frågan och SShK har fortsatt ambitionen att arbeta för alla våra 4 
raser, bl.a. genom våra specialutställningar, avelsrådsarbete, 
Sennenbladet, aktivtetsombud, arbetsprov, mentalbeskrivningar och 
styrelsearbete med mera. Styrelsen tar dock gärna emot konkreta förslag 
på hur vi kan föra fram korthårsraserna. 
Styrelsen beslutar 
Att svara gruppen.    
   

 
2. Skattmästare  

Skattmästaren går igenom hur ekonomin ser ut och det ser fortsatt bra ut. 
 Styrelsen beslutar  

Att notera informationen 
 
Vi har i dagsläget 1027 medlemmar. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 

 
3. Sekreterare SKK vill ha valpbilder på våra 4 raser till ”köpa hund”. Vi har frågat några 

medlemmar om foton men de har tackat nej med då det känns viktigt att det 
finns fina bilder på våra hundar så fortsätter vi att leta bilder. 

 Styrelsen beslutar 
 Att sekreteraren frågar några medlemmar om de har bilder som SKK kan få 

använda. 
  
  
 



 

 Omplaceringshundar på SShK´s hemsida. 
 Ibland så kommer det en fråga från våra medlemmar om vi har en 

omplaceringslista. Styrelsen diskuterar frågan. 
 Styrelsen beslutar 
 Att bordlägga frågan till nästa möte pga tidsbrist. 
  
 Arkiv 
 SShK behöver förvara sina gamla handlingar i ett arkiv. 
 Styrelsen beslutar 
 Att Beth-Lis undersöker olika alternativ. 
  
 Stadgar 
 SKK rekommenderar att specialklubbarna ska se över sina stadgar var 5:e 
 år.  
 Styrelsen beslutar 

Att Lisette och Jennie arbetar fram ett förslag på uppdaterade stadgar. 
Förslaget ska vara klart senast den 31 dec för att kunna antas på nästa 
årsmöte. 
 
Profil/Försäljningssaker 
Styrelsen diskuterar vad vi ska ha för försäljningssaker i framtiden. 
Styrelsen beslutar 
 Att Karina undersöker frågan vidare. 
 
Broschyr till mässorna.  
Vi har i dagsläget ingen bra information att ge om vår klubb och våra raser.  
Styrelsen beslutar 
Att det tas fram en 6 sidig broschyr som rymmer våra 4 raser samt info om 
klubben. 
 
Monter MyDog 
Styrelsen beslutar 
Att vi ska ha en monter på MyDog och att Fredrik är ansvarig för den. 

 
 
4. Avelsrådet 

  SShk har fått ett mail från en medlem. 
Frågan gäller inavelsgrad. De övre gränser som SKK och SShK har är 
rekommendationer. 

 Styrelsen beslutar 
 Att hen får ett svar från styrelsen. 
 

Det har inkommit en fråga från en medlem ang, dispenser från våra avels 
och uppfödaretiska regler. Avelsrådet har tidigare svarat medlemmen att 
som reglerna ser ut idag så kan vi inte ge dispens. Styrelsen ställer sig 
bakom avelsrådets svar. 

 Styrelsen beslutar  
Att svara medlemmen att vi står bakom avelsrådets svar som hen fick 
tidigare. 



 

 
 Avelskonferensen den 26-27 oktober 

Programmet är klart och kommer att läggas ut på hemsidan och facebook. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 
Det har inkommit ett förslag på en ny medlem i avelsrådet. Vi undersöker 
om personen i fråga är intresserad. 
Styrelsen beslutar 
Att sekreteraren kontaktar hen och ser om intresse finns för att vara en  

 medlem i avelsrådet.  
 
5. Aktivitetsansvarig 

Inget att rapportera. Aktivitetsansvarig håller löpande kontakt med 
aktivitetsombud och medhjälpare runt om i Sverige. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
  

6. Lydnadskommittén 
Tävlingarna i Byske var välbesökta och det var 50 tävlande rallylydnad och 
14 i lydnad. Allt fungerade bra 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 

  
7. Arbetsprovskommittén 

Inget att rapportera. 
 

8. MH/BPH kommittén 
Vi behöver fler BPH funktionärer. I dagsläget så är Fredrik ensam och det 
är ingen bra situation. Fredrik sätter in en annons i Sennenbladet om att det 
behövs fler funktionärer. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 

 
 SShKs BPH bana har bytt ort till Tanumshede BK 

Styrelsen beslutar 
Att notera informationen  

 
Vår anmälningssida för BPH är uppdaterar med information om GDPR 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 
Det har varit BPH i Byske med 12 hundar beskrivna. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 
Avtal återköp av BPH bana. 
Vi har fått ett avtal att signera från SKK om återleverans av vår BPH bana 
den dagen då vi inte längre använder den. SKK vill på det här sättet 



 

försäkra sig om att det inte finns BPH banor som inte används. Därför vill 
de försäkra sig om att de får köpa tillbaka banan då vi inte längre använder 
den. 
Styrelsen beslutar 
Att signera avtalet med SKK. 

 
 
9. Utställningskommittén 

Utställningskommittén lämnar förslag på budget och hur de ska arbeta i 
framtiden. De kommer ta fram en arbetsordning för arbetet med 
utställningarna. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 
SShK har fått ett förslag från Svenska Bergs och herdehundklubben om att 
17-18/9 2022 anordna en gemensam dubbelutställning med flera klubbar 
på Tånga-hed. SShKs utställningskommitté tycker förslaget låter intressant. 
Styrelsen beslutar  
Att vi gärna är med på detta arrangemang. Sekreteraren svarar SBHK. 
 
Byske i framtiden 
De som arrangerar utställningen i Byske har beslutat att byskeutställningen 
fortsätter ett par år. Då de är få personer i arrangörsgruppen som anordnar 
utställningen så mottar de gärna hjälp från andra medlemmar  
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 
Efter denna punkten så lämnar utställningskommittén mötet och styrelsen 
tackar för informationen. 
 

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

Styrelsen diskuterar priserna till årets utställningshund. 
1:an får rosett samt ett diplom, Placering 2-3 får diplom om man uppnår en 
viss poäng. Denna bestäms senare då vi inte nu har underlag för att ta det 
beslutet. Diplommottagare får inramat diplomet om vederbörande är med 
vid prisutdelningen som hålls i samband med årsmötet. Det är lika för alla 
våra 4 raser. 
Styrelsen beslutar 
Att besluta enligt ovan nämnda förslag.  

 
 
 
 
 
 

 



 

§ 8 Beslutsärenden 
 Domare konferensen 
 Ordförande informerar om att vi behöver hundar som deltar i konferensen. 
 Frågan återupptas vis nästa styrelsemöte. 
 Styrelsen beslutar 
 Att notera informationen 
  
  
§ 9 Övriga ärenden 
 Inga övriga ärenden. 
  
§ 10 Nästa möte 
 Fredagen den 25 oktober kl 19 i Nynäshamn. 
 
  
§ 11 Sammanträdet avslutas 
 Ordförande avslutar sammanträdet 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Karina Larsson 
 
 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
Anders Andersson      Lisette Wallström 
Ordförande    Justerare 
 
 
  
  
  
  

 
 



 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


