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Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
Plats Telefonmöte via Skype 
Datum Måndagen den 24 augusti 2020 
Tidpunkt 20:00 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas. 
 Ordförande Anders Andersson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
§ 2 Närvaro 
 Beslutande 
 Anders Andersson ordförande 
 Karina Larsson 
 Birgitta Palo Johansson 
 Anderz Ericsson 
 Ute Rüegg 
 Ingrid Käll  
 Fredrik Torstensson 
 Övriga deltagande 

Beth-Lis Raghall 
Jennie Olsson 

  
 
§ 3 Val av justerare. 

Styrelsen beslutar att utse  Birgitta Palo Johansson som justerare för dagens 
sammanträde 

 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Styrelsen beslutar  
 Att godkänna dagordningen 
 
§ 5 föregående protokoll 
 Styrelsen beslutar att godkänna följande protokoll 

• Styrelsemöte 200530 
 

§ 6 Anmälningsärenden 
• 200506  AU beslutar att vi ställer in utställningarna i Byske och i Ängelholm 

pga, Covid-19. 
• 200610 Lägret i Moheda ställs in och det arbetsprov som skulle ha varit där 

föreslår arbetsprovskommittén att det flyttas till Blekinge där de tävlande 
bor. För att hålla det regionalt. AU beslutar att arbetsprovet flyttas till 
Blekinge. 

• 200714 Arbetsprovskommitén önskar att arbetsprovet som skulle vara i 
Ängelholm den 17-18 oktober flyttas till Blekinge. AU beslutar att det flyttas. 

• 200715 utställningskommittén presenterar ett förslag på domare 2021. AU 
beslutar att kommittén kan kontakta dessa. 

• 200720 De som arrangerar utställningen i Ängelholm kontaktar styrelsen 
och meddelar att de efter många år önskar sluta. Styrelsen diskuterar 
frågan och AU beslutar att vi ansöker om en flytt av utställningen till 
Kristianopel resort.  SKK beslutar den 14 augusti att vi får flytta 
utställningen den 11 september 2021 till Kristianopel resort. 

 
§ 7 Informationsärenden 

1. Utställningskommitten 
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Kommittén redogör för arbetet med att hitta domare till våra utställningar 2021. Styrelsen 
föreslår domare. 
Styrelsen beslutar 
Att de föreslagna domarna kontaktas.  
 
Utställningarna 2022 måste ansökas om innan den 31 oktober 2020. Styrelsen diskuterar 
datum. 
Styrelsen beslutar 
Att utställningskommittén ansöker om de föreslagna datumen samt att de tar fram förslag 
på domare. 
 
Pernilla Svedjeby föreslås som medlem i utställningskommittén. Att vara ansvarig för 
priser och rosetter. 
Styrelsen beslutar 
Att Pernilla Svedjeby blir medlem i utställningskommittén. 
 
En i kommittén behöver ha inloggningen till SKK så att vi kan ansöka om utställningar.  
Styrelsen beslutar 
Att Jennie Olsson kontaktar SKK och får inloggningen. 
 
Alla ansvariga för våra utställningar och utställningskommittén behöver ha en arbetshelg. 
Styrelsen beslutar 
Att vi arrangerar en arbetshelg i början av 2021 innan utställningen i Vilsta. 
 
Domarekonferensen är uppskjuten till 2022. SKK beslutar om exakt datum under hösten. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 

 
§ 8 Beslutsärenden 
Inget att rapportera 

 
§ 9 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 
 
§ 10 Nästa möte 
24-25 oktober i Nynäshamn 
 
§ 11 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Anders Andersson tackar alla deltagande och avslutar mötet. 

 
 
 
 
 
 
Karina Larsson                                                Anders Andersson 
Sekreterare                                                      Ordförande 
 
 
 
 
 
Birgitta Palo Johansson 
Justerare 


