
 

 

SVENSKA

SENNENHUNDK
LU

BB
EN

SShK styrelsemöte 210116 

 
 
 
Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
Plats Telefonmöte via Skype 
Datum Lördagen den 16 januari 2021 
Tidpunkt 14:00 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas. 
 Ordförande Anders Andersson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
§ 2 Närvaro 
 Beslutande 
 Anders Andersson ordförande 

Fredrik Torstensson 
 Karina Larsson 
 Birgitta Palo Johansson 
 Anderz Ericsson 
 Ute Rüegg 
 Ingrid Käll  

 
Övriga närvarande 
Beth-Lis Raghall 
Jennie Olsson 
Lisette Wallström 
Toril Melangen adjungerad under §7 punkt 4,8,9 

  
§ 3 Val av justerare. 

Styrelsen beslutar att utse Beth-Lis Raghall 
som justerare för dagens sammanträde 

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

• Styrelsemöte 201025 
 

§ 6 Anmälningsärenden 
201117 
Då läget drastiskt har ändrats och det inte finns någon möjlighet att få sin hund 
exteriörsbedömd i nuläget så beslutar styrelsen att återuppta uppskovet med 
utställningsresultat under samma förutsättningar som beslutet 200425 §7 punkt 4. 
”hundägare har möjlighet att efterfråga uppskov för krav på utställning innan parning från 
avelsrådet om utställning inte har kunnat genomföras pga. Covod-19. Avelsrådet kan då i 
enskilda fall ge uppskov med utställningskravet. Hunden skall dock ställas ut inom ett år för 
att uppfylla våra uppfödaretiska regler och reglerna för att få valphänvisning. Det kommer att 
noteras i valplistan att hunden inte är utställd.” 
Beslutet gäller tills vidare. 
 
201113 
AU beslutar godkänna avelsrådets förslag på uppdatering av avels och uppfödaretiska regler 
och att det läggs ut till medlemmarna för att deras åsikter. 
 
201213 
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AU beslutar att anmäla Fredrik Torstensson till den digitala specialklubbskonferensen den 
30-31januari 2021. 
 
201227 
AU beslutar att pga pågående pandemi ställa in utställningen i Vilsta, Eskilstuna 20/3 2021.  
 
§ 7 Informationsärenden 

1. Ordförande 
Inget att rapportera 
 

2. Skattmästare 
SShK har en fortsatt god ekonomi. Vi har 1040 medlemmar den 31/12. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
 

3. Sekreterare 
Förtjänsttecken. 
Det har kommit in tre nomineringar till förtjänsttecken.  
Styrelsen beslutar 
Att tilldela alla de nominerade personerna förtjänsttecken. Det kommer att presenteras i 
samband med årsmötet. 
 
För att säkra kommunikationen i styrelsen och kommittéer så är det bra om det inte 
används privata mailadresser. 
Styrelser beslutar 
Att sekreteraren gör mailadresser till berörda kommittéer och funktionärer. 

 
För att öka kunskapen om GDPR är det bra om SShK har en person som är inläst på 
ämnet. 
Styrelsen beslutar 
Att Lisette Wallström är informationsansvarig för GDPR 
 
Det har kommit upp en fråga om adjungerades roll i styrelsen. Vi följer gängse förenings 
praxis och SKKs föreningspaket ”Styrelsen kan även inför en särskild fråga, besluta om att 
till sig adjungera person, som i denna fråga, kan bidra med information för att styrelsen 
ska kunna fatta ett korrekt beslut” (föreningspaketet SKK) 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 

 
4. Avelsrådet 

Nya medlemmar i avelsrådet. 
Eva Sundell Johansson och Ing-Maire Jonsson är föreslagna som nya medlemmar i 

avelsrådet. 
Styrelsen beslutar 
Att Eva Sundell Johansson blir medlem i avelsrådet. 
Att Ing-Marie Jonsson blir ny medlem i avelsrådet. 
 
Det har inkommit ett mail med många frågor från medlem. Styrelsen diskuterar frågorna 
och återkopplar med  svar. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 
Mail från medlem angående avelsfrågor. 
Styrelsen beslutar 
Att uppdra till avelsrådet att svara då det gäller avelsfrågor. 
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Avelsrådet informerar om enkäten angående HS. De jobbar med att sammanställa den. 
Många har skrivit kommentarer vilket är positivt. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
 
IWG möte i september i England. 
Vi har fått en inbjudan till mötet men avvaktar med anmälan pga den pågående pandemin. 
Styrelsen beslutar 
Att vi skickar två medlemmar från avelsrådet om den blir av. 
 
SKKs avelskonferens den 17-18 april 
Styrelsen beslutar 
Att anmäla två medlemmar från avelsrådet. 
 

5. Aktivitetsansvarig 
Sekreteraren har gjort en OM text till aktivitetsombudens facebooksidor. 
Den kommer att läggas i SShKs arbetsordning.  
”Sennenträffar anordnas i regi av Svenska Sennenhundklubben, av de olika 
områdenas aktivitetsombud. Alla som är medlemmar i klubben är välkomna att åka på 
landets alla träffar!  
Medlem i SShK blir ni här https://hundar.skk.se/Medlemsguiden/  
Sennenträffarna är också ett ypperligt tillfälle för dem som funderar på att skaffa en 
sennenhund, att få stifta närmare bekantskap våra raser. Många uppfödare 
rekommenderar valpköpare att komma till oss och titta och prata med hundägare.  
Kontakta gärna din orts aktivitetsombud innan ni kommer. 
Ni som är nyblivna sennenhundägare är naturligtvis välkomna att komma på en träff 
innan ni hunnit blivit medlemmar. 

     
Här lägger vi ut information om träffar, träningar och bilder från träffarna. Men även 
information från klubben eller annat som kan vara av intresse för våra medlemmar.   
Ni får gärna ställa frågor eller leta promenad/träningskompisar och tipsa om 
hundrelaterade saker.  
Det är inte tillåtet med försäljning eller reklam och här håller vi en god ton och hjälper 
varandra! 

 
Varmt välkomna på våra träffar!” 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 
Alla aktivitetsområden har ett aktivitetsombud men pga den pågående pandemin så är 
det inga träffar. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 

6. Arbetsprovskommittén 
Inget att rapportera 
 

7. Lydnadskommittén 
Inget att rapportera. 
 

8. BPH/MH kommittén 
Inget att rapportera. 
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9. Utställningskommittén 
Vilsta 
Anderz får i uppdrag att avboka lokalen i Vilsta då utställning och årsmötet inte blir av. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 
Styrelsen diskuterar utställningen i Degerfors. Då det är mycket förberedelser så bör man 
ta beslut långt innan om den ska arrangeras.  
Styrelsen beslutar  
Att avvakta SKKs beslut om klubbverksamhet som ska komma i februari samt kontakta de 
ansvariga för utställningen. 
 
Utökning av rasregister 
Det har inkommit en förfrågan till specialklubb om utökning av rasregister. 
Styrelsen beslutar 
Att godkänna hen  

 
 
§ 8 Beslutsärenden 
Årsmöte 2021 
Styrelsen har undersökt de olika alternativ som finns för att genomföra ett årsmöte då vi inte kan 
ha ett fysiskt årsmöte. 
Styrelsen beslutar 
Att det blir ett förenklat digitalt årsmöte runt den 20 mars. Skattmästaren beställer det hos SKK. 
Det betyder att dagordningen slutar vid punkt 15. Alltså inga motioner eller övriga frågor kan tas 
upp i år. 
Kallelse och mer information om mötet kommer att läggas upp på hemsida och facebooksida. 
 
§ 9 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden 
 
§ 10 Nästa möte 
Nästa möte blir den 15 mars kl 19 via skype. 
 
§ 11 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Anders Andersson tackar alla deltagande och avslutar mötet. 

 
 
 
 
 
 
Karina Larsson                                                Anders Andersson 
Sekreterare                                                      Ordförande 
 
 
 
Bethlis Raghall 
Justerare 


