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Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
Plats Telefonmöte via Skype 
Datum Måndagen den 15 mars 2021 
Tidpunkt 19:00 
Möte 2: 2021 
 
§ 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 4-9 

  
§ 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 210116 
 

§ 6 Anmälningsärenden 
Inga AU beslut 
 

§ 7 Informationsärenden 
1. Ordförande 

Inget att rapportera 
 

2. Skattmästare 
SShK har en fortsatt god ekonomi. Vi har 993 medlemmar den 28/2. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
 

3. Sekreterare 
Tillägg till arbetsordning: 
Medlemskontroll av kennellista på hemsidan kommer att ske 1 mars och 1 september. 
Ett mail ska sickas ut innan de tas bort från hemsidan.  
Styrelsen beslutar  
Att godkänna tillägget till arbetsordningen. 
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4. Avelsrådet 

Avelsrådet informerar om ett möte som de har haft med SKK avelskommitté angående de 
frågor som uppkommit om vårt SH test och hur man ska jobba med risktester. AK kommer 
ha ett möte den 23 mars och då ta upp frågan. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 

 
5. Aktivitetsansvarig 

Inget att rapportera 
 

6. Arbetsprovskommittén 
Vi avvaktar med att öppna anmälan till arbetsprovet i Norrköping.  
SKK har givit dispens från gällande anmälningsregler. Vi väntar in i det sista med att 
öppna anmälan p.g.a det rådande läget. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 

7. Lydnadskommittén 
Inget att rapportera 
 

8. BPH/MH kommittén 
Inget att rapportera 
 

9. Utställningskommittén 
Degerforsutställningen 
P.g a det rådande läget så avvaktar vi med beslut om vi kan arrangera utställningen i 
Degerfors tills den 16 april. Då har våra medlemmar 2 veckor på sig att anmäla sina 
hundar.  
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 
De som arrangerar utställningen i Byske arbetar för att den ska bli av.  
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 
Beachflaggor 
Utställningskommittén vill beställa beachflaggor. 2 st till varje utställning. 
Styrelsen beslutar  
Att vi beställer 8 st beachflaggor. Lisette tar fram jämförande priser på det. 

 
För att synliggöra våra funktionärer på våra arrangemang så vore det bra om de hade 
västar med klubbens logga på ryggen. 
Styrelsen beslutar  
Att sekreteraren tar fram jämförande priser på västar och att vi beställer västar. 
 
Kommittén informerar om att de har fått en fodersponsor för 2021 och att annons kommer 
att läggas ut på hemsidan. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
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§ 8 Beslutsärenden 
Årsmöte 2021 
Handlingarna är klara och läggs ut på hemsidan.  
Det digitala förenklade årsmötet öppnar den 19 mars kl 09:00 
 
§9 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden 
 
§ 11 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Anders Andersson tackar alla deltagande och avslutar mötet. 

 
 
 
 
 
 
Karina Larsson                                                Anders Andersson 
Sekreterare                                                      Ordförande 
 
 
 
Lisette Wallström 
Justerare 


