
 

SVE
NSKA

S
E

N
NENHUND

KL

U
B
B
E
N

SShK styrelsemöte 220709 

 
 
 
Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
Plats Enköping 
Datum Lördagen den 9 juli  
Tidpunkt kl 10:00 
Möte 3: 2022 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas. 
 Ordförande Yvonne Brink hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
§ 2 Närvaro 
 Beslutande 
 Yvonne Brink 

Anderz Ericsson  
 Karina Larsson 
 Birgitta Palo Johansson 
 Ingrid Käll  

Beth-Lis Raghall 
Lisette Wallström deltar via Teams 
 
Övriga närvarande 
Niklas Bergström deltar via Teams 
Jennie Olsson 
Ute Rüegg deltar under §7:8 

  
§ 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 220507 

• Årsmötesprotokoll 220527 

• Konstituerande möte 220527 
 
§ 6 Anmälningsärenden 
220615 AU beslutar att godkänna kostnaden för exteriördomarkonferensen. 
 
§ 7 Informationsärenden 

1. Ordförande 
Inget att rapportera 

 
2. Skattmästare 

SShK har en fortsatt god ekonomi. Vi har 1046 medlemmar den 30/6 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
 
Avelskonferensen 12-13 november 
SShk har fått beviljat 10 000 kr i konferensbidrag från SKK. 
Styrelsen diskuterar kostnaden för deltagare och beslutar att sponsra medlemmarna med 
lokalen, föreläsarna samt en del av boende/mat. 
Styrelsen beslutar 
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Att kostnaden för att deltaga på avelskonferensen blir: 
2000 kr för deltagande hela helgen inkl, boende 1 natt och alla måltider. 
800 kr för dagpaket, ankomstkaffe, lunch, eftermiddagskaffe bägge dagarna. 
Extra boende fredag till lördag. Enkelrum 995 kr, dubbelrum 747.50 per person. 
Sista anmälningsdag är den 12 oktober. 

  
 

3. Sekreterare 
Facebooksidan ”Avel och Hälsa” har inte fungerat som det var avsett och styrelsen 
diskuterar dess framtid. 
Styrelsen beslutar 
Att lägga ner facebooksidan och istället informera om avelsfrågor på SSHKs facebooksida 
och hemsidan. 
 
Stockholms hundmässa 
Styrelsen beslutar 
Att anmäla en rasmonter och att Karina Larsson är ansvarig. 
 
MyDog 
Det finns i nuläget ingen monteransvarig men kontakt tas med aktivitetsombudet i 
Göteborg för att se om de kan finna en lösning. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 
 

4. Aktivitetsansvarig 
Aktivitetsombudkonferens 
Styrelsen diskuterar plats, tid etc 
Styrelsen beslutar  
Att det blir en aktivitetsombudkonferens våren 2023 och att Yvonne undersöker platser 
som vi kan vara på. 
 

 
5. Arbetande hundar 

 
Arbetsprov 
Janne Andersson är godkänd som domare och har fått sitt domarnummer från SKK. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen. 
 
Lydnad/ Rallylydnad 
Byske programmet klart. Torsdag Arbetsprov, Fredag 13-16 ”prov på” drag, rally, lydnad  
samt information klövjeprov kl 15 lördag  inofficiell lydnadstävling på utställningsplatsen kl 
17:30 samt kamratfest kl 19:00. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen. 

 
Klövjeprov 
Inget att informera. 

 
6. BPH/MH kommittén 

Inget att informera 
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7. Utställningskommittén 
Byske 
Då det är 50 års jubileum i år så föreslår utställningskommittén att det ska stå Byske 50 år  
på rosetterna. 
Styrelsen beslutar 
Enligt förslaget. 
 

8. Avelsrådet 
Styrelsen diskuterar ett mail från en kennel angående uppskov från utställningskrav. 
Styrelsen beslutar  
Att avelsrådet tar kontakt med kenneln för mer information. 
 
Då Eva Sundell Johansson har lämnat sitt uppdrag i samband med årsmötet, behövs det 
en ny medlem i avelsrådet. 
Styrelsen beslutar 
Att Bethlis Raghall blir ny medlem i avelsrådet. 
 
Ute informerar om avelsrådets arbete och det preliminära programmet för 
avelskonferensen. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 
Hälsoenkät Grosser 
73 har svarat på enkäten och en sammanställning kommer att läggas ut och informeras 
om på avelskonferensen. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 
SH test 
Det framkom information på årsmötet att det skulle ingå andra test då man tog ett SH test 
men det är ingen förändring sedan tidigare utan vi kan fortfarande bara ta ett SH test från  
Antagene. Dock går det inte att använda HSIMS i dagsläget. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 
De uppdaterade Avels och Uppfödaretiska reglerna som beslutades på årsmötet är nu 
sammanställda och läggs ut på hemsidan 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 
Ektopisk uretär 
Avelsrådet har sammanställt ett dokument med information för undersökning av Ektopisk 
uretär för Entlebucher sennenhund. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 
 

 
§ 8 Beslutsärenden  
Hemsidan 
Nya hemsidan ligger nu utlagd och bägge hemsidorna kommer att uppdateras fram till den 1 
september. 
 
§9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
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§10 Nästa möte 
Arbetsmöte 3-4 september Nynäshamn 
Styrelsemöte 11 november kl 18:00 Nynäshamn 
Digitalt styrelsemöte 14 december kl 19:00 
 
§ 11 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Yvonne Brink tackar alla deltagande och avslutar mötet. 

 
 
 
 
 
 
Karina Larsson                                             Yvonne Brink                       Lisette Wallström 
Sekreterare        Ordförande     Justerare 


