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Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
Plats Enköping 
Datum Lördagen den 26 februari  
Tidpunkt kl 10:00 
Möte 1: 2022 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas. 
 Ordförande Fredrik Torstensson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
§ 2 Närvaro 
 Beslutande 
 Fredrik Torstensson ordförande 
 Karina Larsson 
 Birgitta Palo Johansson 
 Ingrid Käll  

Beth-Lis Raghall 
Frida Svenzon 
Lisette Wallström deltar under §7:8 
 
Övriga närvarande 
Lina Martinsson deltar under §7:8 

  
§ 3 Val av justerare. 

Styrelsen beslutar att utse Frida Svenzon 
som justerare för dagens sammanträde 

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

• Styrelsemöte 211206 
 
§ 6 Anmälningsärenden 

• 220117 Pga Covid-19 restriktioner så ställs utställningen och årsmötet in i 
Vilsta, Eskilstuna som beslutats vara den 20 mars. 

• 220125  Beslutar AU att anordna ett webinar där en domare går igenom 
Berner sennenhundens rasstandard. Det ska vara gratis för medlemmar 
och 350 kr för icke medlemmar. 

• 220218 Ansökan om utökning av rasregister Karin Sjöholm Östlund. AU 
godkände ansökan på Berner Sennenhund och Grosser Schweizer 
Sennenhund. 

  
§ 7 Informationsärenden 

1. Ordförande 
Inget att rapportera 

 
2. Skattmästare 

SShK har en fortsatt god ekonomi. Vi har 1074 medlemmar den 31/1 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 

 
3. Sekreterare 

Informerar om SKKs nya typstadgar till specialklubbarna.  
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 Styrelsen beslutar  
Att vi är mycket positiva till de föreslagna ändringarna av typstadgarna och sekreteraren 
svarar på SKK enkät. 

 
4. Aktivitetsansvarig 

Aktivitetsombudträffen kommer att hållas den 7-8 maj i Älvkarleby. Inbjudan har sänts till 
alla aktivitetsombud och deras medhjälpare. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 

5. Arbetande hundar 
 
Arbetsprov 
Arbetsprov i samband med Byske utställningen föreslås bli torsdagen den 4 augusti. 
Styrelsen beslutar 
Att besluta enligt förslaget. 

 
Lydnad/ Rallylydnad 
I samband med Byske utställningen så föreslår kommittén följande program:  
Torsdagen den 4 aug Arbetsprov 
Fredagen den 5 augusti ”Prova på” med drag, rallylydnad och lydnad. 
Lördagen den 6 augusti Inofficiell lydnadstävling i samband med den gemensamma 
middagen på kvällen. 
Styrelsen beslutar 
Att besluta enligt förslaget. 

 
Klövjeprov 
Datum för årets klövjeprov kommer att läggas ut på hemsidan. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 

 
6. BPH/MH kommittén 

Inget att rapportera 
 

7. Utställningskommittén 
 

Träff utställningskommittén 15-16 jan 2022 
Träffen var mycket givande, se bilaga 1, med minnesanteckningar. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 
Degerfors 
Det blir en tvådagarsutställning fredag och lördag 27-28 maj. Det är utställningen i Vilsta 
som är flyttad dit. 
På fredagen kommer det även vara årsmöte samt gemensam middag på herrgården. 
SShK kommer att sponsra en del av middagen. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 
Webinarium rasstandard Berner sennenhund.  
Moa Persson kommer att hålla i webinariet.  
Datum och annan info kommer finnas på hemsidan och facebooksidan. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
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Då exteriördomarekonferensen är framflyttad flera gånger så har det uppkommit 
önskemål från domare och SKK att SKK kan dela ut pdf versionen av det nya 
domarkompendiet. 
Styrelsen beslutar  
Att SKK får dela ut pdf versionen av domarkompendiet. 

 
Kommittén föreslår en ändring av anmälningsavgifterna till utställningar 
Valpar och veteraner kostar fortsatt 200 kr men övriga höjs till 350 kr. 
Styrelsen beslutar  
Att besluta enligt förslaget. 
 
En domare har ansökt om utökning av rasregister. 
Styrelsen beslutar 
Att avslå ansökan då inga referenser finns och föreslå domaren att delta som passiv elev 
på någon av våra rasspecialer. 
 

8. Avelsrådet 
 
Hälsoenkät Grosser. Det är i dagsläget ett femtiotal som svarat. Avelsrådet kommer gå ut 
med en påminnelse om enkäten. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 

Uppskov från utställningsmerit för valphänvisning.  
Styrelsen beslutar  
Då restriktionerna i samhället är borttagna så beslutar styrelsen att ta bort uppskovet från 
den 1 april. 
 

Avels och uppfödaretiska regler 
Förslag från avelsrådet med ändring av avels och uppfödaretiska regler. 
- Skall ha ett rastypiskt temperament. Bedömning kan ske vid officiella 

mentalbeskrivningar (MH, BPH) eller av domare på officiella utställningar  
Berner Sennenhund 

- Bör ha ett SH-testresultat och HSIMS används i avelsplanering 
- Hane/Tik kan användas i avel med tik/hane där det genomsnittliga avelsindexvärdet 

för föräldradjuren (avkommans förväntade index) för HD och ED bör överstiga 100. 
Bilaga 2. 

Styrelsen beslutar 
Att förslaget läggs fram för beslut på årsmötet. 
 
Avelskonferens 2022 
Avelsrådet arbetar med innehåll och om det är möjligt att erbjuda medlemmarna att delta 
digitalt. 
Styrelsen beslutar 
Att avelskonferensen blir den 22- 23 oktober 2022. Sekreteraren bokar plats.  
 
Parningar med HD C 
Brev från några Berner Sennenkennlar. Man uttrycker en oro för att man upplever att fler 
hundar med HD C används i avel och vill ha ett skall att index är över 100 på den 
förväntade kullen. Avelsrådet har undersökt detta och ser att det är en ökning både med 
användning av HD C samt med parningar som inte kommer upp i 100 i index.  
Avelsrådet har därför beslutat: 

- Att informera uppfödarna om trenden och samtidigt påpeka att inte prioritera 
bort att HD index ska ligga över 100 för att även i framtiden kunna se en positiv 
trend i utvecklingen av ledhälsa hos våra hundar. 

- Att göra en ny utvärdering i början av 2023 för att bevaka om trenden håller i 
sig. 
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Om vi inte kan vända trenden behöver vi såklart se över om starkare regler, så som ni 
föreslår, kommer att behövas. Se bilaga 3. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen  

 
 
§ 8 Beslutsärenden 
 
Årsmötet flyttas till den 27 maj till Degerfors herrgård. Kl 16:00 det kommer att annonseras på 
hemsidan, i sennenbladet samt på facebook. 
Efter mötet blir det en gemensam middag på herrgården kl 19:00. 
 
§9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§10 Nästa möte 
Styrelsemöte 8 maj i Älvkarleby kl 14:00 
 
§ 11 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Fredrik Torstensson tackar alla deltagande och avslutar mötet. 

 
 
 
 
 
 
Karina Larsson                                                Fredrik Torstensson 
Sekreterare                                                      Ordförande 
 
 
 
 
 
 
Frida Svenzon 
Justerare 


