
Styrelsemöte SShk 2009.02.15 

Scandic hotel, Järva krog kl.13.30 

  

Närvarande: Anders Andersson, Margareta Olsson, Marianne Olofsson, Björn Magnusson, 
Beth-Lis Raghall, Ingrid Käll, Bernt Nilsson, Kaj Kiiskilä och adjungerad avelsrådets 
sammankallande Berndt Klingeborn. 

Anmält förhinder: Jan Herngren och Anneli Ekdahl. 

  

§1 Mötets öppnande 

  

Ordförande Anders Andersson förklarade mötet öppnat. 

  

§2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 

  

Att justera dagens protokoll valdes Björn Magnusson. 

  

§3 Fastställande av dagordning 

  

Dagordningen fastställdes. 

  

§4 Föregående mötesprotokoll 

  

Styrelsen godkände föregående protokoll och den lades till handlingarna. 

  

§5 Rapporter 

  

1 Ordförande: Anders Andersson har varit på specialklubbskonferans och informerade styrelsen om 
bl.a utvärderingarna av hälsoprogram. 



Stefan Johansson har lämnat in en instruktion över hur motioner ska utformas. Den publiceras i 
Sennenbladet och kommer att finnas på websidan. 

  

2 Kassör: Klubben har hittils 1037 st. betalande medlemmar. Klubben har god likviditet. Preliminärt 
resultat för utställningen i Sala är plus 5000 kr. 

Skattmästare Margareta Olsson redovisade Balans- och Resultaträkningen för 2008, samt 
Budgetförslag för 2009, vilka godkändes av styrelsen. 

  

3 Sekreterare: Styrelsen beslutade att skicka sekreteraren på steg 2 utbildning för sekreterare, i 
november. Detta justerades omedelbart. 

  

4 Avelsråd: Arbetet med projekt renal dysplasi fortsätter. Information om provtagning mm. gällande 
renal dysplasi kommer i Sennenbladet. 

Ett dokument gällande RAS-Grosser utkommer i mars. Arbetet med det öppna registret fortskrider. 

Representant för SShk på avelskonferensen är Jane Ankarbäck. 

25 september hålls ett internationellt symposium i Italien för Sennenhundar. 

  

5 Utställningskommitté: AU-beslut om utställningar godkändes av styrelsen. Det gällde 2011: 12/3 
Sala,  4/6 Karlskoga, 13/8 Byske, 27/8 Ängelholm och 9/10 Sundsvall. Detta justerades omedelbart. 

  

6 Arbetsprovskommitté: Beslut om träningshelg efter förslag, godkändes av styrelsen och justerades 
omedelbart. 

  

7 MH-kommitté: Förslag till MH-profil kommer att visas för avelsråd och avelsregionerna i slutet av 
april. 

  

8 Lydnadskommitté 

  

9 Aktivitetskommitté: Beslut om att Lina Martinsson är nu aktivitetsombud jämte Sanna Larsson i 
Östergötland. Detta justerades omedelbart. 

  



10 Inkomna frågor/frågeställningar: Förfrågan om möjlighet till klubbmästerskap i viltspår, avslogs av 
styrelsen då den anser att det inte är en strävan för arbetet inom sennenraserna att främja viltspår, 
men möjligheten till att ta championat finns dock. 

Förfrågan från redaktionen för Sennenbladet, som efterlyser annonsör/annonsörer till tidningen. 

Beslut om att Kristin Holmberg ingår i redaktionen av Sennenbladet. Detta justerades omedelbart. 

  

  

§6 Årsmöte 

  

Årsmötet är i Västerås, Scandic hotell. 25/4 2009. Verksamhetsberättelse samt balans- och 
resultaträkningar publiceras i Sennenbladet. Motioner skickas ut till avelsregioner, när dessa har 
inkommit. Styrelsen beslutade att förfrågan om motioner för påseende går att begära från 
skattmästare Margareta Olsson. Detta justerades omedelbart. 

  

§7 Kalendern 

  

Styrelsen beslutade att kalender ska tas fram även för 2010. Detta justerades omedelbart. 

  

§8 Delegater till Kennelfullmäktige 29-31 maj 2009 

  

Som delegater för SShk kommer ordförande och sekreterare, med vice ordförande som suppleant, att 
deltaga. 

  

§9 Övriga frågor 

  

Styrelsen beslutade att som årets veteran gäller en per kön och ras. Detta justerades omedelbart. 

Bernt Nilsson kontaktar SKK för att få information om statusen för SKK´s valpförmedling. 

Styrelsen har även diskuterat SShk´s websida. 

  

§10 Nästa möte 



  

25/4 kl.1200 Scandic hotell,Västerås. 

  

§11 Mötets avslutande 

  

Ordförande Anders Andersson förklarade mötet avslutat. 

  

Justeras:____________________________________________________ 

             Björn Magnusson. 

  

Ordförande:__________________________________________________ 

                 Anders Andersson 

  

Sekreterare:_________________________________________________ 

                  Kaj Kiiskilä 

 


