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Svenska Sennenhundklubbens styrelse

Seandie hotell - Järva krog, Solna

Lördagen den 12 maj 2012

KllO:3Ö - 16:00

Datum

Tidpunkt

Beslutande

Stefan Johanson, ordförande

Margareta Olsson
Marianne Olofsson
Bernt Nilsson, t.o.m. § 30
Beth-Lis Raghall
Björn Magnusson
Kaj Kiiskilä
Ingrid Käll, ersättare för Bent Nilsson fr.o.m. § 31

Övriga deltagande

Eva Ring
Ingrid Törnqvist

Berndt Klingeborn, Avelsrådet

§ 16 Sammanträdet öppnas

Ordförande Stefan Johanson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet
öppnat.

§ 17 Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Björn Magnusson till justerare för dagens sammanträde.

§ 18 Godkännande av föredragningslistan och anmälan av övriga frågor

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänt förslag till föredragningslista.
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§ 19 Föregående protokoll

Föreligger protokoll enligt nedan:

• Protokoll från ordinarie sammanträde 2012-03-10

• Protokoll från årsmöte 2012-03-10

• Protokoll från konstituerande sammanträde 2012-03-10

Styrelsen beslutar

att notera att protokoll från ordinarie sammanträde 2012-03-10,
protokoll från årsmöte 2012-03-10 samt protokoll från
konstituerande sammanträde 2012-03-10 har justerats i föreskriven
ordning.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 20 Ordförande

§21 Skattmästare

Klubbens ändamål och uppdrag regleras i föreningens stagar. I syfte att
tydliggöra styrelsens, AU:s och kommitteernas uppgifter och avgränsningar
föreslås att styrelsen skall inleda arbetet med att revidera tidigare antagen
arbetsordning.

Styrelsen beslutade 2012-03-01, § 14 a att uppdra åt ordförande att inleda
arbetet med att revidera nuvarande arbetsordning.

Ordrörande avrapporterar att arbetet nu inletts och att rörslag kommer att
redovisas vid kommande sammanträde.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Skattmästaren rapporterar att klubbens ekonomiska soliditet är god och att
medlemsantalet per dagens datum är 1201. Påminnelser har skickats ut till
icke betalande medlemmar.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.
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§22 Sekreterare

Föreligger ingen rapport.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§23 Avelsråd

Bernt Klingeborn rapporterar att Tumörprojektet fortlöper, mer information
finns på hemsidan. Det är öppet för alla våra Berner- och Grosserhundar.

Blodprover går att lämna på klubbens utställningar, första tillfälle att lämna
blodprov blir i Degerfors 2012. Ett skriftligt godkännande från hundägaren
krävs.

Avelsindex rullar på, ingen avstämning ännu. Mer info finns på hemsidan.

Sammanställning av seminariet i England, hösten 2011, finns nu i sin helhet
som PDF-filer på hemsidan. Allt är på engelska.

Danska kennelklubben är på väg att sänka kraven på föräldradjuren när det
gäller registrering av valpar, alla raser.

Inbjudan till Avelskonferens för Molosserhundar, SRD rasspecial och
domaranvisningar .

Styrelsen beslutar

att notera informationen, samt

att en person från avelsrådet deltar på konferensen.

§24 Aktivitetsansvarig

Ingrid Käll informerar om Inspirationsträffen den 14-15 april i Gävle, med
17 deltagare. Det var två heldagar där teori och praktik varvades. Utförligare
presentation kommer i nästa Sennenblad.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.
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§25 Arbetsprovskommitte

Föreligger ingen rapport.

Styrelsen beslutar

att notera informationen

§26 Lydnadskommitte

Kaj Kiiskilä rapporterar att det inte blir någon lydnadstävling i Degerfors i
år. Det har inte gått att få tag i medarbetare som är villiga att iordningställa
planen. Klubben enda lydnadstävling i år blir i Byske, vilket också blir årets
KM.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§27 Mfl-kommitte

Beth-Lis Raghall rapporterar om en konferens hon varit på angående
BPHlMH. Gruppen arbete med rasprofil för Berner fortsätter.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§28 Utställningskommittå

Margareta Olsson rapporterar att Salautställningen gick med en liten vinst,
trots något färre deltagare samt höjda funktionärsarvoden och lokalhyra.
Antalet anmälningar till Degerfors är något lägre än vanligt.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

BESLUTSÄRENDEN

§29 Facebook

Björn Magnusson presenterar hur sidan är tänkt att se ut, vilken information
där ska finnas, samt hur den är tänkt att skötas. Adressen till sidan är
sshkfacebook@hotmail.se.
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Ordförande redovisar relevanta delar ur Personuppgiftslagen SFS 1998:204
(SFS 2010:1969)

Styrelsen beslutar

att notera informationen,

att styrelsen är personuppgiftsansvarig,

att utse Margareta Olsson till personuppgiftsombud,

att Facebook-sidan aktiveras,

att återremitera ärendet till Facebook-gruppen att utarbeta förslag till
policy för Svenska Sennenhundklubbens medverkan på Facebook,
samt

att kontrollera med Datainspektionen vilken lagstiftning som är
tillämplig.

§30 Uppdatering av Hemsidan

I syfte att öka dynamiken på hemsidan bör vissa förändringar göras.
Utställningsbilder samlas under länken Resultatbörsen - Utställning.
Rasinformationen flyttas till sidhuvudet och Aktiviteter högre upp i
vänsterkolurnnen.

Bilderna på förstasidan föreslås följa ett Månades tema, öppet föra alla att
skicka in bilder till. Teman enligt följande: Raserna, utställningar, drag,
lydnad, MR, vardag, aktiviteter, valpar och veteraner.

Styrelsen beslutar

att notera informationen, samt

att fastställa ovan redovisade förslag till hemsidan.

§31 Uppdatering av Sennenbladet

Svenska Sennenhundklubbens tidskrift Sennenbladet utkommer fyra gånger
årligen. Fram till nummer 1 2012 har den tryckts i såväl fyrfärgs- som
svartvittryck. Från och med nummer 22012 nummer trycks tidskriften i
enbart fyrfårg.

Som ett led i att höja kvaliten utarbetar styrelsen i samråd med ansvarig
utgivare och chefredaktören en grafisk profil för Sennenbladet och övriga
trycksaker.



PROTOKOLL
2012-05-12

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Björn Magnusson att i samråd med ansvarig utgivare och
chefredaktör för Sennenbladet utarbeta förslag till grafisk profil
gällande Sennenbladet och övriga trycksaker.

§32 Presentations broschyr

För närvarande saknar Sennenhundklubben en gemensam presentations-
broschyr. Syftet med en sådan är att ge förutsättningar för att marknadsföra
Svenska Sennenhundklubben som sådan samt att informera om de fyra
raserna. Broschyren kan användas på utställningar, imontrar, till valpköpare
och iövriga sammanhang då man vill marknadsföra föreningen.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Ingrid Törnqvist att utarbeta förslag till presentations-
broschyr för Svenska Sennenhundklubben.

§33 Sammanträdet avslutas

Ordförande Stefan Johanson förklarar sammanträdet avslutat.
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