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PROTOKOLL 
SAMMANTRÄDE 2017-04-10

Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
Plats Telefonmöte   
Datum  Måndagen den 10 april 2017 

Tidpunkt Klockan 19:00 

 

  

§ 1 Sammanträdet öppnas 
 Ordförande Anders Andersson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Närvaro  Beslutande  
 Anders Andersson, Ordförande 
 Birgitta Palo Johansson 
 Karina Larsson 
 Toril Melangen 
 Ingrid Käll 
 Ute Rüegg 
 Anderz Ericsson 
 
 Övriga deltagande 
 Fredrik Torstensson 
 Lisette Wallström  
 Beth-Lis Raghall 
  
§ 3 Val av justerare 
 Styrelsen beslutar  
 Att utse Ute Rüegg som justerare för dagens sammanträde. 
 

§ 4 Godkännande av dagordning 
 Styrelsen beslutar 
 Att godkänna dagens dagordning 
 
§ 5 Föregående protokoll 
 Protokollet är inte än justerat och klart. 
 

§ 6 Anmälningsärenden 
 Beslut fattade av AU 

AU har under perioden 17-03-19-17-04-10 fattat följande beslut i nedanstående 
ärenden, med följande beslutsdatum: 17-03-24  

 Seminarium för domar- och utställningsansvariga 8-9 april 
 Målgruppen för seminariet är utställnings och domaransvariga i  
 specialklubbar.  Då vi har nya medlemmar i utställningskommittén så är det  
 viktigt att de deltar. 
  

  Arbetsutskottets beslut 
  att    anmäla Madelene Lundh och Kicki Nordlund till seminariet. 
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 Styrelsens beslut 
 Att notera anmälan till protokollet 
 

 § 7 Informationsärenden 
 
1. Ordförande Anders Andersson och Toril Melangen är anmälda till kennelfullmäktige 

den 29 sep-1 okt. 
 Anders informerar att 50-års jubileum arbetsgruppen ska ha sitt första 

möte snart. 
 

 Styrelsens beslut 
 Att notera informationen 
 

2. Skattmästare Arbetet med att komma in i arbetet pågår. 
 

 Styrelsens beslut  
 Att notera informationen 
 

3. Sekreterare Vi har blivit påtalade att det har missats att skicka ut breven till årets 
utställningsvinnare 2016.  

 

Styrelsens beslut 
Att sekreteraren gör det snarast. 
 

4. Avelsrådet Nya medlemmar i avelsrådet 
Då styrelsen inte än fått tag på alla som föreslagits av avelsregionerna så 
görs fler försök att nå dom till nästa möte.  
 

Styrelsens beslut 
Att bordlägga frågan till nästa möte 

 

5. Aktivitetsansvarig 
Informerar om att allt flyter på med aktivitetsombudträffen den 22-23/4 i 
Älvkarleby. Det är 23 anmälda. 
 

Styrelsens beslut 
Att notera informationen 

 

 
 
 
6. Arbetsprovskommittén 
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Karina Larsson rapporterar att årets första tävling avlöpt väl. Den var i 
Norrköping och det var 16 tävlade ekipage. Klubben fick en ny 
Arbetsprovchampion. Det var första tävlingen med de nya reglerna. 
 

Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 

 

7. Lydnadskommitén 
Årets enda lydnadstävling blir i Byske den 11 aug. Det blir startklass, klass 1 
och 2. 
 

Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 

 

8. MH/BPH kommittén 
 Cecilia Mogor har meddelat att hon att lämnar kommittén. 

Kommittén föreslår att Fredrik Torstensson blir sammankallande istället för 
Carina Karlsson 

 

 Styrelsen beslutar 
 Att notera att Cecilia Mogor har lämnat kommittén 
 Att utse Fredrik Torstensson till sammankallande får MH/BPH kommittén. 
 

9. Utställningskommittén 
Arbetet med att lära sig allt för de nya medlemmarna i kommittén löper på 
väl.  
 

Styrelsen beslutar 
Att notera informationen 

§ 8 Beslutsärenden 
 Årsmötesbeslut och arbetsuppgifter från årsmötet till styrelsen 
 Styrelsen beslutar 

Att notera att det inte var några årsmötesbeslut eller arbetsuppgifter till 
styrelsen i år. 

 

§ 9 Övriga ärenden 
 Nedanstående punkter anmäldes till nästa möte 

• Dokument om arbetsordning 
• Dokument om sponsringspolicy 

• Fler medlemmar i utställningskommittén. 
§ 10 Nästa möte 
 Nästa möte blir den 13 och 14 maj kl. 9.00 på Nynäsgården i Nynäshamn. 
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§ 11 Sammanträdet avslutas 
 Ordförande avslutar sammanträdet 
 
 
Vid protokollet 
Karina larsson 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
Anders Andersson                                         Ute Rüegg 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 


