
PROTOKOLL
2012-10-06

Organ

Plats

Svenska Sennenhundklubbens styrelse

IOGTINTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm

Lördagen den 6 oktober 2012Datum

Tidpunkt Kl 10:30 - 15:00

Beslutande

Stefan Johanson, ordförande
Margareta Olsson
Marianne Olofsson
Beth-Lis Raghall
Ingrid Käll ersättare för Kaj Kiiskilä
Björn Magnusson t.o.m § 45
Eva Ring ersätter Björn Magnusson fr.o.m § 46
Bernt Nilsson, t.o.m. § 57

Ingrid Tömkvist ersätter Bernt Nilsson fr.o.m § 58

Övriga deltagande

Berndt Klingeborn, Avelsrådet

§ 34 Sammanträdet öppnas

Ordförande Stefan Johanson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet
öppnat.

§35 Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Beth-Lis Raghall till justerare för dagens sammanträde.

§36 Godkännande av föredragningslistan och anmälan av övriga frågor

Ordförande anmäler ett tillkommande ärende - Uttalande.

Styrelsen beslutar

att fastställa utsänt förslag till föredragningslista med ovanstående
tillägg.
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§37 Föregående protokoll

Föreligger protokoll enligt nedan:

• Protokoll från ordinarie sammanträde 2012-05-12

Styrelsen beslutar

att notera att protokoll från ordinarie sammanträde 2012-05-12
har justerats i föreskriven ordning.

ANMÄLNINGSÄRENDE

§38 Beslut fattade av AU

AU har under perioden 2012-05-24 till och med 2012-08-15, fattat beslut i
nedanstående ärenden, med följande beslutsdatum: 2012-05-24,2012-05-29,
2012-05-29,2012-05-30,2012-06-05, 2012-06-22, 2012-07-07, 2012-08-15
samt 2012-08-15.

• Deltagande i Tumörprojektet
• Logo
• Kalender för år 2013
• Monter vid Stockholms Hundmässa i december 2012
• Avsägelse av uppdrag
• Datorinköp och dispositionsavtal
• Agility
• Stipendium
• Aktivitetsombud Småland

Styrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

INFORMATIONSÄRENDEN

§39 Ordförande

Ordförande informerar om att webbmaster har omarbetat hemsidan så till
vida att rubrikerna i vänstra kolumnen komprimerats och gjorts större. Detta
förde med sig att klubbens Hälsoregister hamnade väldigt långt ner och
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1\ § 40 Skattmästare

Bill

f\ § 41 Sekreterare

§42 Avelsrådet
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antalet inrapporteringar minskade. Registret flyttas upp i den vänstra
kolumnen.

Ordförande och chefredaktören för Sennenbladet gemensamt tar fram en ny
logo till Sennenbladet.

Ordförande har också haft diverse medlemskontakter.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Skattmästaren rapporterar att klubbens ekonomiska soliditet är god och att
medlemsantalet per dagens datum är l 400.

Ny dator och nytt layoutprogram har inköpts till tidningsredaktionen.

Lagd rambudget håller, men vissa omfördelningar inom ramen har gjorts.

Nytt försäkringsbesked från Länsförsäkringar.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Föreligger ingen rapport.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Berndt Klingeborn rapporterar att Tumörprojektet har rullat igång, 182
prover är tagna under sommaren. Även prover från hundar med konstaterade
tumörer har inkommit. Nästa fas som kvarstår är de två årskullar som ska
följas under sin livstid. Berndt Klingeborn ska träffa SLU för att stämma av
tillvägagångssätt och tillhörande kostnader och återkommer med
information.

Första sammanställningen på kullar avlade utifrån Avelsindex har kommit.

52 kullar födda mellan januari och juli.
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Kort information från internationella konferensen i Visby, "Hälsa hos hund",
och där man diskuterade hur man på bästa sätt tar tillvara och arbetar vidare
med all insamlad information.

Sennenbladet nr 4 blir ett temanummer om avel med information om
tumörprojektet, avelsindex, Berner Garde, Fonden för friskare hundar,
regelverket för Al, konferensen, hälsoregistret mm.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 43 Aktivitetsansvarig

Ingrid Käll informerar om arbetet i de olika regionerna hur vi på bästa sätt
kan hjälpa våra aktivitetsombud. Nytt ombud för Småland är Annette
Poulsen Johansson.

Styrelsen beslutar

att notera informationen

§ 44 Arbetsprevskommitte

Föreligger ingen rapport.

Styrelsen beslutar

att notera informationen

§ 45 Lydnadskommitten

Marianne Olofsson informerar om att SShK:s lydnadstävlingar måste läggas
in i SBK' s officiella tävlingskalender och vara öppna för alla, även utanför
klubben. I annat fall får de inte klassas som officiella.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 46 MH-kommitten

Föreligger ingen rapport.

Styrelsen beslutar
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att notera informationen.

§ 47 Utställningskommitten

BESLUTSÄRENDEN

§ 48 Årets vinnare

Margareta Olsson rapporterar att domarförteckningen för 2013 är klar.
Aktuella datum 16 mars Sala, 25 maj Linköping, 10 augusti Byske och
31 augusti Ängelholm (ny plats: Lingvallen, Skälderviken).

ILinköping firas klubbens 45-års-jubileum samt arbetsprovet 25 år.

Datum för 2014 är: 22 mars Sala, 1 juni Degerfors, 16 augusti Byske och
30 augusti Ängelholm.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Margareta Olsson informerar om ett sjunkande intresse för att hämta ut
priser i samband med årsmötet. Detta medför att hanteringen av priser blir
onödig och alltför arbetskrävande.

Föreslås därför att klubben instiftar diplom som ersättning för de föremål
som i dag utgör priser.

Styrelsen beslutar

att instifta diplom som ersättning för de föremål som i dag utgör priser.

§ 49 Arkivering av SShK:s handlingar

För närvarande förvaras klubbens handlingar i privatbostäder. Ordförande
informerar om "Arkiv Västmanland" där man kan hyra utrymme för att
arkivera klubbens pappersrnateriaI.

Styrelsen beslutar

att ansöka om medlemskap i Arkiv Västmanland och överföra idag
privatförvarat material dit.
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IJ



PROTOKOLL
2012-10-06

§ 50 Logotyp ror SShK

SShK:s nuvarande logo har varit i bruk i ett flertal decennier. Detta
sammantaget med att ett flertal personer, såväl inom styrelsen som andra
medlemmar, inkommit med propåer rörande uppdatering/förnyelse av logon.

AU beslutade därför 2012-08-15 att uppdra åt ordförande att ta fram förslag
till uppdaterad logo.

Ordförande presenterar förslag till uppdaterad logo.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till logo,

att uppdra åt Ingrid Törnqvist att justera hundteckningarna, samt

att fastställa SShK:s profilfårger (RGB) till Röd: 165,35,54 och
Gul: 255, 242, 216.

§ 51 Bidrag till tumörprojektet

Margareta Olsson föreslår att via inbetalningskortet för årsavgiften kunna ge
medlemmar möjligheten att skänka ett valfritt bidrag till projektet.

Styrelsen beslutar

att tillföra möjligheten att lämna bidrag till Tumörprojektet, på
inbetalningskorten.

§ 52 Nominering till SKK:s förtjänsttecken och Hamiltonplaketten

Margareta Olsson informerar om kriterierna för dessa utnämningar.

Styrelsen beslutar

att förslag med motivering skickas till Marianne Olofsson och att AU
tar beslut om förslag till dessa utmärkelser.

§ 53 Lydnadstävlingar

Marianne Olofsson informerar om att SShK:s lydnadstävlingar måste läggas
in i SBK:s officiella tävlingskalender och vara öppna för alla, även utanför
klubben. I annat fall får dom inte klassas som officiella.

Styrelsen beslutar

att SShK:s lydnadstävlingar skall vara officiella.
Sidan 6 av 1O~ l
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§ 54 Lydnad på hemsidan

Marianne Olofsson informerar om den nuvarande texten under fliken
Lydnad på hemsidan samt att det inkommit synpunkter rörande texten.

Styrelsen beslutar

att sidan skall endast innehålla länkar till aktuella regler.

§ 55 Presentationsbroschyr ror SShK

Styrelsen beslutade 2012-05-12 § 32, att uppdra åt Ingrid Törnqvist att
utarbeta förslag till presentationsbroschyr för Svenska Sennenhundklubben.

Ingrid Törnqvist presenterar framtaget förslag till text.

Broschyren bör vara klar till Stora Stockholm i december 2012.

Styrelsen beslutar

att komplettera texten och inkomma med fler bildförslag, samt

att uppdra åt ordförande att färdigställa broschyren och att trycka upp
den i en upplaga om 5 000 ex.

§ 56 Facebook-gruppen, klubbens policy

Bilaga 2 Ordförande inleder med att informera om Datainspektionens regelverk samt
Facebooks allmänna policy. Björn Magnusson presenterar gruppens förslag
till policydokument för SShK.

Styrelsen beslutar

att notera informationen,

att syftet med medverkan på FB skall vara att marknadsföra SShK och
därmed nå ut till en bredare publik, vilket leder till en snabbare
kommunikation,

att därmed fastställa policydokumentet, samt

att dokumentet skall läggas in under "om" på Facebook.

§ 57 Ansökan om exteriördomarkonferens år 2016

Utställningskommitten har inkommit med begäran om arrangerande av
exteriördomarkonferens år 2016. Arrangemanget är omfattande och kräver
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att en arbetsgrupp bildas för att hantera konferensen. Ordförande har varit i
kontakt med berörd kommitte i ärendet.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Utställningskommitten att inkomma med förslag.

r=; § 58 Specialklubbkonferens år 2013

Styrelsen beslutar

§ 59 Uttalande

att ordförande och vice ordförande skall delta.

Under hand har framkommit att uppfödare använder hundar som är belastade
med armbågsledsdysplasi (ED) i avel och därmed inte följer klubbens Avels-
och Uppfödaretiska Regler för Bemer Sennen- och Grosser Schweizer
Sennenhund. Då detta är ett förfaringssätt som inte harmonierar med SShK:s
regelverk föreslås att styrelsen uttalar vikten av att SShK:s uppfödare följer
regelverket.

Föreligger förslag till uttalande enligt nedan:

SShKs styrelse ser med oro på att medlemmar använder hundar som är
belastade med armbågsledsdysplasi (ED) i avel och därmed inte följer klubbens
Avels- och Uppfödaretiska Regler för Bemer Sennen- och Grosser Schweizer
Sennenhund.

SShK:s uppfödare och täckhundsägare har på ett framgångsrikt sätt i decennier
bekämpat denna allvarliga utvecklingsrubbning som orsakar ett funktionshinder
som kan ge upphov till bestående smärta, fordra livslång medicinering eller
orsaka förkortad livslängd.

I början av 1980-talet hade över 60 % av röntgade hundar ED och idag 16 %
för år 201 l.

Uppfödarkåren har med sin insats räddat tusentals hundar från lidande på grund
av denna sjukdom. I år har avelsindex införts som ett nytt instrument för
information om genetiskt friska hundar för avel vars användning i avelsarbetet
kommer att ytterligare minska sjukdomsförekomsten.

Forskningen visar att en hund med ED som används i avel, även med en frisk
partner, allvarligt ökar risken för ED i avkomman. Det finns inga skäl till att
använda hundar med ED i avel när 84 % av röntgade hundar är fria från
sjukdomen.

Medlemmar som inte följer klubbens regelverk bör överväga sitt medlemskap.
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§60 Årsmöte 2013

§61 Övriga ärenden
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Då detta är ett sent inkommet ärende som inte fanns upptaget som ärende i
den utsända föredragningslistan ställer ordförande proposition på
frågeställningen om ärendet skall behandlas vid dagens sammanträde eller
inte.

Styrelsen beslutar först

att ärendet skall behandlas vid dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar därefter

att anta föreliggande ovanstående förslag till uttalande, samt

att detta skall publiceras i kommande nummer av Sennenbladet.

Styrelsen beslutar

att mötet hålls 9 mars på Seandie hotell, Järva krog, Solna. kl: 13.00,
samt

att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari 2013.

Ordförande informerar om att förfrågan inkommit från SLU om deltagande
av SShK i ett forskningsprojekt kring hundars vardagsbeteende. SLU
genomför, som del i ett större forskningsprojekt, en stor enkätundersökning
för att kartlägga hundars beteende i vardagslivet avseende olika rasers
beteende.

SShK:s medverkan består i spridande av information om projektet. För
SShK:s del innebär det konkret att klubben informerar om projektet i
kommande nummer av Sennenbladet samt lägger ut länk till frågeformulär
på hemsidan.

Gällande bl a återrapportering är det angeläget att det sker till de
medverkande, varför SLU kommer att kontaktas om detta.

Styrelsen beslutar

att utse Beth-Lis Raghall till projektansvarig och Berndt Klingeborn till
stöd i forskarkontakter med SLU
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§ 62 Sammanträdet avslutas

Ordförande Stefan Johanson förklarar sammanträdet avslutat.

Z,id pr tokollet

C ~ --
arianneOI~

Justeras

~~-l's r<z.~v0
Beth-Lis Raghall
Justerare
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FORSAKRINGSBEVIS
2012-07-01-2013-06-30

Svenska Kennelklubben

EGENDOMSFÖRSÄKRING
Försäkringen omfattar brand-, inbrotts- och vatten försäkring

för:

• Maskinerier, varor och förbrukningsmaterial

• Rånförsäkring

4 basbelopp*

100 000 kronor/skada,

max 300 000 kronor/år

20 % av basbe !)ppet* '. ,
20 % av basbe pppet*,

För egendom som förvaras i bostäder gäller skyddsklass l.

För egendom som förvaras i övriga lokaler gäller skyddsklass 2

(villkor V203) eller krav efter särskild besiktning.
~~:':::.~~j:;:-~::-:''~;,,:::}~~::~'~2':i1~'rr'~~;:~~-~~~;"~'!:0:F;i-:--::''';,'',. .- :'::;- '.' -~i~.,.:~.?r:-~':';/~~:.~"-'~:~\;r'~-.~ -~,'T.;~' .c'" - -
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FÖRMÖGENHETSBROTT
100 000 kr/skada,

max 300 000 kronor/år
50 % av basbeloppet"

I
Ersättning lämnas för förlust som tillfogas Svenska Kennel-

klubben eller övriga försäkrade hundklubbar genom att anställd

eller förtroendevald person eller styrelseutsedd funktionär isin

tjänst gjort sig skyldig till något av följande förmögenhetsbrott;

• Förskingring, undandräkt eller grov fcirskingring

• Bedrägeri eller grovt bedrägeri

• Stöld, snatteri eller grov stöldr~"'-..~_--:::.:~~v... . ~:'.:~-~-·~;::p:c.~,~~~,r,::··::;;Z7~·~:~;:f:t~~:~!'T'·'\~~"·$~~'~"~1_~~

J.<·TJÄNSTERE~EFÖRS~~RING.'. -~~\.~:'r ..:(~;~\- ~~:" ~.(~t;~. . .
~" • ....; ,'. ~;... .. ~ . -. -'-1"-, .•~\."': . '. ' _, i ~;:;"Y

~.~~r~äK;i~~en ~ä~te~·t~~~~nitlig~:~~p~:'~%'~~~~~~"~~rnr;~~:.på ,•.:' ' ,
~-iu~~.drag,av,klu~DeI).. ~e.<:Ipppd~.~gstag~;~. avs~s sn e~e~pel'" , ,': .
Nänställda;"styre1se-' ocn'kon1111itfeledamöter; domare obli,~·
({: ,,'-':", • ,. ~ _.: ., ••. ' .• '- < ~- •

~aävlingsfunktionärer:,>:,"';. . ,',~-. :.- ,,;.

*) Med basbelopp avses det belopp som fastställts enligt lagen om
allmän försäkring. Basbeloppet för 2012ilr 44000 kronor,
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SShK:5 policydokument för Facebookgruppen

Syfte
Att marknadsföra SShK och ta en snabb kommunikation till medlemmar och
intresserade.

I~

Beskrivning
Svenska Sennenhundklubben gick med i Facebook 2012-02-26.
Gruppen skall bestå av två ansvariga plus en styrelsemedlem. Sidan är en
informationssida för Svenska Sennenhundklubben. Där det finns möjlighet
att läggas ut information från klubben som är av intresse för medlemmar och
andra intresserade. Där finns också hänvisning till klubbens hemsida.
Ansvariga för facebookgruppen har rätten att ta bort kommentarer som de
anser vara olämpliga.

Information om aktiviteter läggs ut tidigast 6 dagar innan aktiviteten.

Aktiviteter som kan tänkas vara med:
• Aktivitetsombudens information angående träffar
• Drag, tävling och träningar
• Lydnad, tävling och träning
.MH
• Utställning, påminna om anmälan
• Tidning
• Styrelse
• Avelsråd

Kommitteerna skall skicka information till FB ansvariga när de har något de
vill förmedla.

Sekreteraren eller kommitreansvariga skickar kopia till FB ansvariga samtidigt
som information skickas till webbmaster. Även önskemål att webbmaster
skickar ett mail till Facebookgruppens ansvariga när hemsidan uppdateras med
information.

Facebookgruppens mail är sshkfacebook@hotmail.se

Ang bilder på FB-sidan publiceras endast BIR och BlM-bilder (vuxna)
och/eller BIS-bilder på alla fYraraser från våra specialer samt klubbmästare i drag
och lydnad varje klass. Dessutom kan bilder till påannonsering avaktiviter
användas t ex kommande Sennenblad, almanacka, MH, drag, lydnad etc. Inga
andra än administratörerna har möjlighet att lägga ut information. I övrigt gäller
datainspektionens föreskrifter om personuppgifter i sociala medier.


