
 

 
Organ Svenska Sennenhundklubbens  styrelse  
Plats Nynäshamn  
Datum  Fredagen den 25 oktober    
Tidpunkt  Klockan 18:00 
  
  

  
§ 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  deltagande under §  7-11  
Övriga deltagande  
Beth-Lis Raghall beslutande under § 1-6,   
Jennie Olsson  
Lisette Wallström  

  
  

§ 3 Val av justerare  
Styrelsen beslutar   
Att utse Beth-Lis till justerare på dagens sammanträde.  

  
§ 4 Godkännande av dagordning  

Styrelsen beslutar  
Att godkänna dagordningen.  

  
§ 5 Föregående protokoll  

Styrelsen beslutar att godkänna följande protokoll  
• Styrelsemöte 190830  
  

§ 6 Anmälningsärenden 
Beslut fattade av AU under tiden 190505-190830  
6/9 AU beslutar att tillsätta Lotta Åhs som ny medlem i avelsrådet.  

  
16/9 AU beslutar att Frida Svenzon får gå utbildning till arbetsprovsdomare.  

  
16/9 AU beslutar att Ute Rüegg och Kicki Nordlund får gå på CUA brush up och 
att Madeleine Lundh och Lina Jansson får gå på Skks seminarie för 
utställningsansvariga.  

  
  



 

  
  
  
  
§ 7 Informationsärenden  
  
1.Ordförande  

Styrelsen diskuterar årsmötet.  
Styrelsen beslutar  
Att årsmötet blir den 14/3 2020 kl 15:00 efter utställningen i Vilsta,  Eskilstuna  
Anderz bokar lokal och förtäring.  

  
Styrelsen diskuterar en medlemsfråga.   
Styrelsen beslutar  
Att avvakta beslut i ärendet tills mer information kommer.  

  
  
2. Skattmästare   

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

  
Uppfödarna kan bjuda alla sina valpköpare på medlemskap för 150 kr. De som 
redan är medlemmar förlänger då sitt medlemskap.  
Styrelsen beslutar  
Att vi informerar om detta i sennenbladet.  

  
Vi har i dagsläget 1065 medlemmar.  
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen  

  
3. Sekreterare   
Redaktionella uppdateringarna av stadgarna 
Arbetet pågår och förslaget ska vara klart innan 9 december till vårt 
telefonmöte. Det ska sedan läggas ut på hemsidan innan den 31 december 
 så att beslut kan tas på årsmötet. Stadgarna bör uppdateras var tionde år 
enligt SKK.  
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen.  

                      
Arkiv 
arbetet med att hitta ett arkiv pågår  
Styrelsen beslutar   
Att notera informationen.  

  
 
 
 
 



 

Tecknade bilder  
Vi har fått in flera fina och roliga tecknade bilder. Styrelsen diskuterar hur vi 
bäst kan använda dessa och kommer fram till att vi ska skapa  
en Spreadshirt shop där vår logga samt de bilder som kommit in läggs in.  
Medlemmarna kan sedan beställa de varor som finns där och välja ett eller fler  
motiv.  
Styrelsen beslutar  
Att sekreteraren skapar en shop på spreadshirt och tar kontakt och tackar de 
som skickat in teckningarna.  

  
Omplacerings lista på hemsidan  
Styrelsen beslutar  
Att avslå förslaget för tillfället då det behövs mer information.  

  
  
4. Avelsrådet  

  
Lina Martinsson har idag en administrativ roll i avelsrådet men det 
skulle  underlätta för deras arbete om hon var en medlem.   
Styrelsen beslutar  
Att Lina tillfrågas om hon vill vara medlem i avelsrådet.  

  
Styrelsen diskuterar en medlemsfråga.  
Styrelsen beslutar  
Att kontakt tas med medlemmen för vidare diskussion.  

   
  

5. Aktivitetsansvarig  
Inget speciellt att rapportera. Alla områden har kommit igång med sina träffar.  
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen  

   
6. Lydnadskommittén  

Inget att rapportera  
  

7. Arbetsprovskommittén  
Regelrevideringen   
Kommittén har inkommit med sitt första förslag på regelrevidering. Förslaget 
ska ut till medlemmarna på en andra remissomgång. Dessa läggs ut på 
hemsidan och medlemmarna ska inkomma med förslag senast den 15 
december.  
Styrelsen beslutar   
att notera informationen  

  
Ulla Söderkvist har meddelat att hon lämnar kommittén efter årsmötet.  

      Styrelsen beslutar  
      Att notera informationen  

  



 

Vi diskuterar ekonomin kring arbetsproven. Kommittén har föreslagit att  höja 
anmälningsavgiften till klass 4 till 100 kr. Efter diskussion föreslår  styrelsen att 
anmälningsavgiften höjs till 150 kr.   
Styrelsen beslutar  
Att anmälningsavgiften höjs till 150 kr.  

  
Kommittén föreslår följande datum för arbetsprov 2020.  
• Norrköping 19 april (dragträning 18 april)  
• Blekinge 3 maj (dragträning 2 maj)  
• Älvkarleby 22 + 24 maj (dragträning 10-11 juli)  
• Degerfors 31 maj  
• Moheda 12 juli (dragträning 10 + 11 juli)  
• Byske 13 + 16 augusti (dragträning 14 augusti) KM  
• Stockholm 29 augusti  
• Ängelholm 17 + 18 oktober  
Styrelsen beslutar  
Att godkänna ovan nämnda datum för arbetsprov.  

  
  
8. MH/BPH kommittén  

Fredrik redogör för höstens BPH.  
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen.  

  
9. Utställningskommittén  

  
Utställningskommitén föreslår följande datum för utställningar 2021  

• 20/3 Eskilstuna, Vilsta  
• 29/5 Degerfors  
• 14/8 Byske  
• 11/9 Ängelholm  

Styrelsen beslutar  
Att godkänna ovan nämnda datumen för utställningar 2021.  

  
  

§ 8 Beslutsärenden  
Styrelsen diskuterar hemsidan. Hur den ska utvecklas och vem som ska  göra 
det.  

  
  
§ 9 Övriga ärenden  

Inga övriga ärenden.  
  

§ 10 Nästa möte  
191209 Telefonmöte 18:00  
200222 Västberga kl 10:30  
  

 



 

§ 11 Sammanträdet avslutas  
Ordförande avslutar sammanträdet  

  
  
  
Vid protokollet  
Karina Larsson  
  
  
  
 
 
 
Justeras  
 Beth-Lis Raghall  
 
  
  
  
 
 
Anders Andersson    
Ordförande Justerare  
  
 


