
Styrelsemöte Svenska Sennenhundklubben 20120202 
Telefonmöte 
 
Närvarande: Ann-Sofie Nordh,Margareta Olsson,Kaj Kiiskilä, 
Beth-Lis Raghall, Bernt Nilsson, Björn Magnusson,Ingrid Käll 
Marianne Olofsson,Stefan Johanson samt adjungerad 
Avelsrådets sammankallande Berndt Klingeborn. 
Anmält förhinder: Jan Herngren. 
 
 
§19 Sammanträdet öppnas 
 
Ordförande Ann-Sofie Nordh förklarade mötet öppnat. 
 
§20 Val av justerare 
 
Till justerare valdes Beth-Lis Raghall 
 
§21 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställdes och godkändes. 
 
§22 Föregående mötesprotokoll 
 
Protokoll från 20111002 godkändes och lades till handlingarna 
med tillägg gällande föregående protokoll §16 b) angående  
datorprogram för kataloghantering redan finns i SShK´s ägo. 
 
§23 Rapporter 
 
a) Ordförande 
 
b) Kassör: Medlemsantalet för det nya året till nu är 957st. medlemmar. 
 
c) Sekreterare 
 
d) Avelsrådet: Som avelsregionansvarig för region Syd har styrelsen 
beslutat att tillsätta Ann Christin Lirbank, Dalaleds kennel. 
Detta justerades omedelbart. 
Styrelsen vill härmed tacka avgående avelsregionansvarig Anneli Ekdahl 
för sina insatser. 
 
e) Utställningskommitté: 2013 är det 45års jubileum på Sennenspecialen 
i Linköping. 
 
f) Arbetsprovskommitté: Marianne Olofsson informerade att tävlingskalendern 
samt de nya AP-reglerna finns att hitta på klubbens hemsida. 
KM i arbetsprovet går av stapeln i Degerfors 2012. 
 
g) MH-kommitté: För klubbens räkning har Marcus Ruegg fullföljt MH-utbildningen 
M1. 
Beth-Lis Raghall ska i april gå kurs om det nya BPH (Beteende- och personlighets- 
beskrivning hund.) 
 
h) Lydnadskommitté: KM i lydnad för 2012 är i Byske. 
 



i) Aktivitetsansvarig: Kommande aktivitetsträff hålls i Gävle 14-15 april. 
För närvarande undersöker aktivitetsansvarige Ingrid Käll möjligheter och 
återkommer med information till nästa möte. 
Aktivitetsområde Värmland är vakant, samt uppdatering av andra aktivitetsområden pågår. 
 
§24 Annonsering på SKK´s "Köpa hund" 
 
Från protokoll 20111002 §16 b) gavs ledamot Björn Magnusson uppdrag att 
undersöka möjligheten till digital annonsering på SKK´s site "Köpa hund" 
med ett negativt svar, dvs. det är inte möjligt. 
 
§25 Inkommen skrivelse 
 
Styrelsen gav avelsrådet i uppdrag att behandla inkommen skrivelse, för 
att ge styrelsen underlag för ett korrekt svar. 
 
§26 Chefredaktör Sennenbladet 
 
Styrelsen beslutade att tillsätta Ann-Sofie Nordh till chefredaktör för 
Sennenbladet. Detta justerades omedelbart. 
Styrelsen vill även tacka avgående chefredaktör Lina Jansson för 
ett utmärkt arbete. 
 
§27 Medverkan på Facebook 
 
Styrelsen beslutade om att skapa en sida på Facebook för 
information om våra raser, våran klubb och våra aktiviteter. 
Ann-Sofie Nordh fick i uppdrag att hitta lämpliga moderatorer 
till en sådan sida. 
 
§28 Årsmöte 2012 
 
1 Bokslut: Resultat och balansräkning finns att se på hemsidan. 
 
2 Verksamhetsberättelse: Sammanställs av Stefan Johanson. 
 
3 Verksamhetsplan och budget: Har förevisats styrelsen och 
dessa kommer att presenteras på årsmötet. 
 
4 Styrelsen beslutade att tilldela Lars Ankarbäck förtjänsttecken. 
 
§29 Sammanträdet avslutas 
 
Ordförande Ann-Sofie Nordh avslutade mötet och styrelsen 
har nästa möte 20120219. 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Sekreterare: 
 
 
 



Ordförande: 
 


