
 

SVE
NSKA

S
E

N
NENHUND

KL

U
B
B
E
N

SShK styrelsemöte 210605 

 
 
 
Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
Plats Nynäsgården 
Datum Lördagen den 5 juni 2021 
Tidpunkt 13:00 
Möte 4: 2021 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas. 
 Ordförande Fredrik Torstensson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
§ 2 Närvaro 
 Beslutande 
 Fredrik Torstensson ordförande 
 Karina Larsson 
 Birgitta Palo Johansson 
 Anderz Ericsson 
 Ingrid Käll  

Beth-Lis Raghall 
Lisette Wallström 
 
Övriga närvarande 
Frida Svenzon 
Niklas Bergström 
Toril Melangen adjungerad under §7 punkt 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 210411 

• Årsmöte 210319 
 

§ 6 Anmälningsärenden 
Inga AU beslut 
 

§ 7 Informationsärenden 
1. Ordförande 

Ordförande föreslår en ny rutin för medlemmars/kommittéers kommunikation med 
styrelsen.  
Styrelsen beslutar  
Att vi använder oss av ärendemallen för att skapa ett bättre informationsflöde och 
transparens. 
 

2. Skattmästare 
SShK har en fortsatt god ekonomi. Vi har 1021 medlemmar den 30/4 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
 

3. Sekreterare 
Medlemsavsvarig har en ny mail sshk.medlem@gmail.com 

mailto:sshk.medlem@gmail.com
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Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 

 
4. Aktivitetsansvarig 
 Från den 1 juni kan vi börja ha träffar igen. Aktivitetsombuden har blivit meddelade det och 
några har redan satt ut datum för träffar. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen  
 
I några aktivitetsområden är det inte så många medlemmar som kommer på träffarna. 
Styrelsen diskuterar hur man kan locka medlemmar att komma på träffarna.  
Styrelsen  beslutar  
Att uppmuntra aktivitetsombuden att skicka in artiklar till sennenbladet om deras träffar och 
aktivitetsansvarig skriver en artikel om träffarna i sennenbladet. 
 
Förslag på att träffen för aktivitetsombuden och deras medhjälpare ska vara den 30-31 
oktober. Plats meddelas senare men det blir någonstans i mellansverige. 
Styrelsen beslutar  
Att aktivitetsombudträffen är den 30-31 oktober och att vi snarast går ut med datumet. 
 
5. Arbetsprovskommittén 

Inget att rapportera 
 

6. Lydnadskommittén 
Det kommer att arrangeras en inofficiell lydnadstävling i Byske den 13 augusti samt en 
inofficiell rallylydnadstävling den 12 augusti. Man kommer att anmäla på plats. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 
Då det även i år kommer att vara få tävlingar så ställer vi in årets arbetande hund 2021. 
Styrelsen beslutar 
Att ställa in årets arbetande hund 2021 

 
7. BPH/MH kommittén 

Då SShKs har sin BPH bana vilande så diskuterar styrelsen hur vi kan stötta våra 
medlemmar att göra BPH/MH med sina hundar. Detta är ett av våra mål för berner 
sennenhund i RAS. Förslag på att ge en kickback till de medlemmar som mental beskriver 
sina hundar. 
Styrelsen beslutar 
Att medlemmar som gör BPH/MH får 200 kr av klubben om de skickar in kopia på 
protokollet till skattmästaren. Detta gäller ifrån den 1 juli 2021. 
 

8. Utställningskommittén 
Förslag på att ställa in årets utställningshund 2021 då det endast kommer att arrangeras 
ett fåtal utställningar. 
Styrelsen beslutar 
Att ställa in årets utställningshund 2021 
 
Då det inte varit några utställningar på länge så diskuterar styrelsen hur många som 
kommer att anmäla sig till utställningen i Byske. 
Styrelsen beslutar  
Att ta in en domare till då det troligtvis kommer att anmälas mer än 80 hundar. Då 
domaren är klar så kommer vi öppna anmälan till utställningen. 
 
Utrustning till utställningarna. Förslag på att gå igenom det som behöver köpas in. 
Styrelsen beslutar 
Att vi inventerar vad vi behöver köpa in samt köper in 2 nya domartält till Byske. 
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9. Avelsrådet 

Styrelsen diskuterar ett medlemsärende 
Styrelsen beslutar 
Att vi överlämnar ärendet vidare till SKK.  
 
Hälsoenkät för rasen grosser 
Syfte är att få en överblick av hälsan i den svenska populationen och få ett underlag till 
RAS dokumentet. Målgruppen är alla ägare av grosser. 
Det finns en mall på SKK som kan modifieras om det behövs. Format kan vara webb 
enkät eller brev. 
Styrelsen beslutar 
Att avelsrådet arbetar vidare med hälsoenkäten. 
 
Avelsrådet använder idag Zoom för sina digitala möten. Det är en kostnad för det men 
medlemmarna i avelsrådet har många digitala möten och känner att det fungerar mycket 
bra. 
Styrelsen beslutar 
Att avelsrådet fortsätter med Zoom. 
 
Förslag från medlem att lägga ut HSIMS för valpkullen på valpförmedlingen. 
Styrelsen beslutar 
Att avslå förslaget då inte HSIMS får användas på det viset. Man får inte använda SH test 
resultatet som reklam för sina valpkullar. Detta förbinder man sig för då man skickar in 
testet på sin hund. 

 
§ 8 Beslutsärenden 
Hemsidan 
Styrelsen diskuterar hemsidan. Vi har hittat ett företag som kan bygga den till ett bra pris. 
Styrelsen diskuterar även fram en grundplan för den. 
 
§9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor  
 
§10 Nästa möte 
Skypemöte 25 augusti kl 19:00 
Fysiskt möte 16 oktober kl 10:00.  
 
§ 11 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Fredrik Torstensson tackar alla deltagande och avslutar mötet. 

 
 
 
 
 
 
Karina Larsson                                                Fredrik Torstensson 
Sekreterare                                                      Ordförande 
 
 
 
 
 
 
Lisette Wallström 
Justerare 


