
Styrelsemöte Karlskoga hotell 3/6-20 

Närvarande: Ann-Sofie Nordh, Bernt Nilsson, Marianne Olofsson, Ingrid Käll, 
Beth-Lis Raghall, Stefan Johanson, Margareta Olsson, Kaj Kiiskilä samt 
adjungerad Avelsrådets sammankallande Berndt Klingeborn 
Anmält förhinder: Björn Magnusson och Jan Herngren. 

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Ann-Sofie Nordh förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Till justerare valdes Marianne Olofsson 

§3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes och godkändes. 

§4 Föregående mötesprotokoll 
Konstituerande möte 20110312 godkändes och lades till handlingarna. 

§5 Rapporter 
1 Ordförande 
 
2 Kassör: Klubben har god likviditet och det finns inga skulder. 
Medlemsantalet är 1242 st. medlemmar. 

3 Sekreterare 

4 Avelsråd: Avelsrådet får i uppdrag att utreda vidare i fråga inkommen 
från Bernt Nilsson. 
Svar ansöks angående nivån i korthårsrasernas bekämpningsprogram, 
för beslut i SKK´s avelskommitté 20110915. 

Som avelsregionansvarig för Mälardalen/Värmland har styrelsen beslutat 
att tillsätta Gun Jakobsson som ordinarie och Carina Persson som biträdande. 
Detta justerades omedelbart. 

Styrelsen beslutade att fr.o.m 20111001 gäller kravet angående valphänvisning 
i SShK, att hund skall ha excellent eller very good som utställningsmerit. 
Bernt Nilsson reserverar sig mot beslutet med anledning av eventuell risk 
för tapp av friska avelsdjur. Detta justerades omedelbart. 

Avelsrådet informerade om kommande avelskonferens i England. Se SShK´s 
hemsida för utförlig information. 

5 Utställningskommitté:Inkommen frågeställning angående veteraner har 
disskuterats. 

6 Arbetsprovskommitté: Regelrevidering för Arbetsprovet ligger hos SKK, 
efter smärre justeringar på anmodan av SKK. 

7 MH-kommitté: MH-profil kommer att presenteras på hemsidan och Sennenbladet. 
MH-kommittén har uppdaterat dels figurantlistan och kommer att uppdatera information på 
SShK´s hemsida. 

König Karlsson och Linnéa Karlsson avgår som MH-figuranter, SShK vill därmed tacka för 
insatserna genom åren. 



8 Lydnadskommitté 

9 Aktivitetskommitté (Aktivitetsansvarig): Daniel Svensson tillsätts som medhjälpare 
för område Göteborg/Vara/Skara. 

Anderz Ericson tillsätts som aktivitetsombud och Inger Ericson till medhjälpare för 
område Västmanland. 

Ingrid Käll tillsätts som aktivitetsansvarig för SShK. 
Besluten justerades omedelbart. 

10 Inkomna frågor/frågeställningar 

§6 Ansvarig utgivare 
Styrelsen har beslutat att Ann-Sofie Nordh utses till ansvarig utgivare 
för Sennenbladet och SShK´s hemsida. Beslutet justerades omedelbart. 

§7 Kennelfullmäktige 
Margareta Olsson och Kaj Kiiskilä representerar SShK på SKK´s 
kennelfullmäktige 23-25 september. 

§8 Övriga frågor 
Ann-Sofie Nordh fick i uppdrag att undersöka inkommen förfrågan 
angående officiell Facebook-grupp för SShK. 

§9 Nästa möte 
Styrelsemöte Järva Krog i oktober. 

§10 Mötets avslutande 
Ordförande Ann-Sofie Nordh förklarade mötet avslutat. 

  

Justerare:___________________________________________ 
                                          Marianne Olofsson 

Sekreterare:_________________________________________ 
                                         Kaj Kiiskilä 

Ordförande:__________________________________________ 
                                        Ann-Sofie Nordh 

 


