
Styrelsemöte Scandic hotel, Järva Krog 20101114   
Närvarande: Anders Andersson, Margareta Olsson, Ingrid Käll, Beth-Lis Raghall, Marianne 
Olofsson 
Björn Magnusson, Anneli Ekdahl, Kaj Kiiskilä samt adjungerad avelsrådets sammankallande 
Berndt Klingeborn.   

Anmält förhinder: Bernt Nilsson, Jan Herngren 

 §1 Mötets öppnande 

Ordförande Anders Andersson förklarade mötet öppnat.   

§2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 

Till justerare valdes Anneli Ekdahl. 

§3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes och godkändes. 

§4 Föregående mötesprotokoll 

Godkändes och lades till handlingarna. 

§5 Rapporter 

1.      Ordförande: Informerade om kommande special- och ordförandekonferans 
      I SKK regi, där Anders Andersson åker. Margareta Olsson är reserv. 

2.      Kassör: Margareta Olsson informerade från avelskonferansen att 
deltagarantalet 
      uppgick till 65 st . deltagare samt att fonden för friskare hundar bidrog till 
kostnaden för föredragshållarna. 
     Medlemsantalet är nu 1481 st . Det är en ökning från samma tid förra året med 16 
st . 
     Utställningskommittén får i uppdrag att utforma riktlinjer för kringaktiviteter på 
våra  utställningar. 
     Skattmästare MO föredrog för styrelsen en detaljerad ekonomisk redovisning från 
våra specialer. 
     (Bilaga 1.) 

3.      Sekreterare: Inkommen ansökan hos SShK, behandlades och besvaras av 
sekreteraren, 
     efter remittering i utställningskommittén och efter beslut i AU. 
     Remiss om höjda domararvoden för exteriördomare från svenska domarföreningen. 
     AU anser och har besvarat  att domarföreningens begäran ska avslås, 
    däremot föreslår SShK en höjning av arvodet 
    Till kr 950/dag för att hamna under gränsen för att betala sociala avgifter. 



    Styrelsen kommer att ta upp frågan om almanackas vara eller icke vara vid nästa 
möte. 

4.      Avelsråd: Uppfödarkonferensen 23.24/10 var uppskattad hos deltagarna, 
bl.a föredrogs vårat 
   eget hälsoregister som är tillgänglig för alla medlemmar. 
   Berndt Klingeborn informerade om Hundgruppens rasklubbskonferens 13/11 på 
SLU, 
   där Berndt K och Jane Ankarbäck deltog. Det kommer en sammanfattning i 
Sennenbladet framöver. 
  Styrelsen har beslutat att tillsätta Lisa Nilsson som representant i avelsrådet, enligt 
avelsrådets 
   önskemål. Detta justerades omedelbart. 

5.      Utställningskommitté: Förslag till utställningar 2013 Sala 16/3, Linköping 
25/5, Byske 10/8, Ängelholm 31/8. 
   Styrelsen beslutade att tillstyrka ovanstående datum. 
   Styrelsen beslutade att flytta utställningen i maj från Degerfors till Linköping. 
   Utställningskommittén informerar berörda.   

6.      Arbetsprovskommitté: Styrelsen beslutade att anta föreslagen 
regelrevidering. Sammankallande för 
  AP-kommittén Marianne Olofsson ser till att revideringen kommer in till SKK. 
  Förslag till arbetsprov för 2011. 16/4 Lindome, 5/6 Karlskoga,  9/7 Lindome 
  12/8 Byske, 28/8 Ängelholm (KM), 8/10 Sundsvall/Gävle, 15/10 Ängelholm. 
  Styrelsen beslutade att fastställa tävlingsprogrammet 

7.      MH-kommitté: 

8.      Lydnadskommitté: 

9.      Aktivitetskommitté: Styrelsen beslutade att tillsätta Ulla Söderqvist som 
aktivitetsombud, 
   med Johanna Bidner som kontaktperson för aktivitetsområde Dalarna/Gästrikland. 

10. Inkomna frågor/frågeställningar: 

§6 Sennenbladet 

Styrelsen har lagt följande förslag till Sennenbladets redaktion: Lina Jansson, Elisabeth 
Falkhaven, 
Kristin Holmberg, Ingrid Törnqvist. 
De berörda kommer att kontaktas snarast av styrelsen.   

§7 Årsmöte 

Årsmöte hålls 12/3 i Sala efter sennenspecialen. Motioner skall skickas in senast 21 dagar 
innan 
årsmötet till sekreteraren. 



§8 Övriga frågor 

§9 Nästa möte 

Telefonmöte i januari. 

§10 Mötets avslutande 

Ordförande Anders Andersson förklarade mötet avslutat. 

  

Justeras:____________________________________________ 
            Anneli Ekdahl   

Sekreterare:_________________________________________ 
                  Kaj Kiiskilä   

Ordförande:_________________________________________ 
                   Anders Andersson 

 


