
Styrelsemöte SShk 080309 SLU, Uppsala kl.16.00 

Närvarande: Kenneth Edh, Gunilla Odenfelt, Margareta Olsson, Beth-Lis Raghall, Bernt Nilsson, Björn 
Magnusson, Anders Andersson, Kaj Kiiskilä. 

Adjungerad avelsrådets sammankallande Berndt Klingeborn. 

  

§1 Mötets öppnande 

  

Ordförande Kenneth Edh Förklarade mötet öppnat. 

  

§2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 

  

Till justerare valdes Björn Magnusson. 

  

§3 Fastställande av dagordning 

  

Dagordningen godkändes. 

  

§4 Föregående mötesprotokoll 

  

Godkändes och lades till handlingarna. 

  

§5 Fastställande av AU-beslut 

  

Mötet godkände följande beslut: 

AU har beslutat att anta de nya kriterierna för valplistan och kennellistan. 

AU har beslutat att godkänna utställningskommitténs förslag för utställningar 2010. 

AU har beslutat att bevilja arbetsprov i Göteborg 12/4-2008. 

  

§6 Rapporter 



Ordförande 

  

Kassör: Redovisade balansräkningen och resultatredovisningen för 2007. Styrelsen beslutade att 
fastställa rambudgeten. 

  

Sekreterare 

  

Avelsråd: Version 2 av RAS-Berner ligger ute på SShK´s hemsida, och den har även gått ut till 
avelsregionerna. Avelsrådet vill ha in synpunkter tills den 1/4. 

  

Utställningskommitté: Salautställningen har avlöpt väl med ett förväntat plusresultat. 

2010 års utställningar har ansökts enligt beslut: 6/2 Sala, 29/5 Karlskoga, 3/7 Göteborg, 14/8 
Byske, 28/8 Ängelholm. 

Bengt Mårtensson och Anita Mårtensson har gått en utbildning och är numera certifierade 
utställningsarrangörer, och till det har vi även Britt Klingeborn som är certifierad för att utbilda 
utställningsarrangörer. 

  

Dragprovskommitté: Kommer att finslipa sitt styr- och arbetsdokument. 

  

MH-kommitté: Kommer att utbilda MH-figuranter. 

  

Lydnadskommitté: KM i lydnad kommer att hållas i Karlskoga. 

  

Aktivitetsråd 

  

Inkomna frågor/frågeställningar: Inkommen domaransökan har behandlats och avslagits men 
domaren hälsades välkommen att vara passiv elev på någon av SShK´s utställningar. 

  

§7 Demodexfrågan 

  

Svenska Sennenhundklubbens styrelse ser med oro och bestörtning på den ökande förekomsten av 
beskyllningar, påståenden och angrepp på enskilda hundar och personer som sker på olika bloggar, 
hemsidor och via e-mail. Styrelsen anser att det inte är moraliskt och etiskt försvarbart att på ett sådant 
sätt bedriva kampanjer i vissa frågor. Styrelsen välkomnar en öppen debatt i frågor som rör 



Sennenhundar, men som riktar in sig på sakfrågor och inte på personfrågor. För att kunna arbeta för 
friskare och sundare Sennenhundar i linje med vad som överenskommits i Rasspecifika Avelsstrategier 
(RAS) för raserna så måste kunskapen om förekomsten av allvarliga genetiska sjukdomar ökas genom 
att ett s.k. öppet register skapas. 

  

 Sjukdomen demodicos föredrogs av avelsrådet. Det konstaterades att SShK följer SKKs 
rekommendationer och uttalanden. Se policyuttalandet från SKKs Avelskommitté. 

Ur protokoll AK3/2002 

§80 Avel på hundar med Demodex. 

När det gäller avel på hundar med Demodex finns både nationella och internationella riktlinjer angående 
restriktiv användning av sådana djur. Vad gäller demodex inom en specifik ras måste det bli en 
avvägninsfråga hur man skall hantera de olika typerna av sjukdomen. Inom det pågående projektet 
rasspecifika avelsstrategier bör en kartläggning av nuläget i rasen tjäna som underlag för diskussion om 
lämplig nivå av bekämpning. 

  

  

§8 2008 årsmöte 

  

Styrelsen beslutade att hålla årsmöte 20080523 på Karlskoga hotell kl.18.00. Kallelse sker i 
Sennenbladet och på SShK´s hemsida. 

  

§9 Websidan 

  

Styrelsen utsåg Björn Magnusson att tillsammans med webmastern diskutera informationen på 
hemsida. 

  

§10 Förslag till förtjänsttecken 

  

Behandlas vid nästa möte. 

  

§11 Förslag till regler för årets veteran 

  

Behandlas vid nästa möte. 



  

§12 Övriga frågor 

  

      Önskemål från årsmötet 2007 om annonser på Blocket o.d. är omöjligt pga kostnaden. 

  

SShK ska skicka en skrivelse till SKK om bristerna på rastplatsen i samband med HUND 2007, och 
även en frågeställning angående lösning av denna för världsutställningen 2008. 

  

§13 Nästa möte 

  

Telefonmöte, datum ej satt, efter sista dag för inkomna motioner för årsmötet. 

  

§14 Mötets avslutande 

  

Ordförande Kenneth Edh förklarade mötet avslutat. 

  

  

Justerare:_______________________________ 

              Björn Magnusson 

  

  

Sekreterare:_____________________________ 

                  Kaj Kiiskilä 

  

  

Ordförande:_____________________________ 

                        Kenneth Edh 


