
 

 
Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
Plats Telefonmöte  
Datum  Måndag den 9 december 2019 
Tidpunkt Klockan 18:00 
 
  
§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Anders Andersson hälsar välkommen och förklarar mötet 
öppnat. 

 
§ 2 Närvaro  Beslutande  
 Anders Andersson, Ordförande 
 Karina Larsson 
 Ingrid Käll 
 Anderz Ericsson 
 Ute Rüegg 
  Beth-Lis Raghall 

Lisette Wallström 
 Övriga deltagande 
 Jennie Olsson 
 Toril Melangen är med under §7 punkt 4 
  
§ 3 Val av justerare 
 Styrelsen beslutar  
 Att utse som 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 

• Styrelsemöte 20191025 
 

§ 6 Anmälningsärenden 
 Inga AU ärenden under tiden 191026-191209 
  
§ 7 Informationsärenden 
 
1.Ordförande  

 Inget att rapportera 
2. Skattmästare  
 Vi är nu 1072 medlemmar. 

Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 

  
  
 



 

3. Sekreterare 
 Inget att rapportera 
 
4. Avelsrådet 

 Styrelsen har fått mer information runt en bordlagd fråga från föregående 
styrelsemöte och efter diskussion lämnas frågan vidare till avelsrådet för 
hantering.  

 Styrelsen beslutar 
 Att frågan går tillbaka till avelsrådet. 
   
5. Aktivitetsansvarig 
 Inget att rapportera 
  
6. Lydnadskommittén 

Anmälan till årets arbetande hund ligger ute på hemsidan.  
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 

  
7. Arbetsprovskommittén 
 Inget att rapportera  

 
8. MH/BPH kommittén 

Inget att rapportera 
 
9. Utställningskommittén 
 Madeleine Lundh har valt att lämna sina uppdrag i utställningskommittén. 
 Styrelsen beslutar 

Att notera informationen. Styrelsen tackar Madeleine har för allt som hon 
gjort för SShK och för utställningskommittén. 
 
Utställningskommittén behöver nya medlemmar främst någon som kan 
administrera anmälningsprogrammet ”katalog för pc” 
Styrelsen beslutar 
Att Ute och Ingrid hjälps åt skapa en annons som läggs ut på Facebook. 
 
En domare kan kommit in med en ansökan om utökning av rasregister. 
Utställningskommittén har kontaktat referensen. 
Styrelsen beslutar  
Att godkänna ansökan för alla våra raser. 
 

§ 8 Beslutsärenden 
 Årsmöte 
.  Årsmöte 2020 blir den 14 mars kl 15 efter utställningen i Vilsta, Eskilstuna. 

Mötet kommer att vara i samma lokal som utställningen. Det betyder att 
man kan ha sina hundar med sig. SShK kommer att bjuda på smörgåsar 
och kaffe. 

 Valberedningen har bokat ordförande. 
 Styrelsen beslutar 
 Att sekreteraren lägger ut info om detta på hemsidan och facebook. 



 

  
 Stadgar 
 Styrelsen diskuterar igenom förslaget på nya stadgar som arbetats fram. 
 Styrelsen beslutar 

Att förslaget läggs ut på hemsidan innan den 31/12. Beslut kommer att tas 
på årsmötet 
 
Domarekonferensen 
Ordförande informerar om hur arbetet fortgår. Kompendierna börjar bli klara 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen. 

   
§ 9 Övriga ärenden 
 Inga övriga ärenden 
 
§ 10 Nästa möte 
 Nästa möte blir den 22/2 kl. 10:30 i Västberga 
 
§ 11 Sammanträdet avslutas 
 Ordförande avslutar sammanträdet 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Karina larsson 
 
 
 
 
 
Anders Andersson       
Ordförande  
 
 
 
 
 
 
 
Justeras 
Ute Rûegg                                        
 
  
  
  
  

 
 



 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 


