
Styrelsemöte 20091114 Scandic Hotell Järva krog 
  
Närvarande:Anders Andersson, Kaj Kiiskilä, Bernt Nilsson, Ingrid Käll, Beth-Lis 
Raghall, 
 Marianne Olofsson, Jan Herngren, Björn Magnusson, Margareta Olsson 
 samt adjungerad sammankallande för avelsrådet Berndt Klingeborn. 
  
Anmält förhinder: Anneli Ekdahl 
  
§1 Mötets öppnande 
  
Anders Andersson förklarade mötet öppnat. 
  
§2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 
  
Till justerare valdes Bernt Nilsson. 
  
§3 Fastställande av dagordning 
  
Dagordningen fastställdes. 
  
§4 Föregående mötesprotokoll 
  
Godkändes och lades till handlingarna med tillägg 
 Pernilla Nordgren är utsedd till kontaktombud Piteå/Luleå/Boden. 
  
§5 Rapporter 
  
1 Ordförande 
  
2 Kassör 
  
 Medlemsantal till dags datum är 1451st. medlemmar. 
Sökandet efter försäljningssakansvarig är för stunden lagd på is tills 
momsutredningen 
 och stiftelse/föreningsskatteutredningen är klarlagd och fastställd. 
Styrelsen beslöt att Björn Magnusson har i uppgift att ta fram ett bokmärke 
Med Sennenhundmotiv. Detta justerades omedelbart. 
  
3 Sekreterare 
  
 Information från SKK angående revidering av regler. Styrelsen beslöt 
Att Arbetsprovskommittén inkommer 2010 kvartal 3 till styrelsen med förslag om 
regelrevidering. 



Sekreterare Kaj Kiiskilä har genomgått SKK´s steg 2 sekreterarutbildning, 7-8 
november. 
  
4. Avelsrådet 
  
Inkommen fråga angående valpförmedling i SShk regi. 
  
Förslag 1 Att vi har en specifik förmedlare för varje ras. 
  
Förslag 2 Att vi tar bort valpförmedlingen. 
  
Styrelsen beslöt via att ta bort valpförmedling via telefon och mail, med 
motiveringen att 
 efterfrågan är liten för denna tjänst, förmedlingen finns redan i form av 
valpkullslistan, 
samt att SKK kommer att lansera valpförmedling i sin regi. 
Jane Ankarbäck kvarstår som ansvarig för kennel och valpkullslista. 
Härmed tackar styrelsen nuvarande valpförmedlare för väl genomförda 
arbetsinsatser. 
Detta justerades omedelbart. 
  
Inkommen fråga angående kennellistan får avelsrådet i uppgift att formulera ett 
svar. 
Ingresstexten till kennellistan kommer att justeras. 
Avelsrådet besvarar frågeställaren. 
  
Avelsrådet har sammanfattat enkät angående centrala uppfödarmöten. 
Avelsrådet, i uppdrag från styrelsen, kommer att diskutera frågan med 
avelsregionsansvariga, 
Samt att planera ett gemensamt uppfödarmöte 2010. 
  
En arbetsbeskrivning för avelsregionsansvariga har upprättats och 
styrelsen beslöt att godkänna den. 
 Arbetsbeskrivningen kommer att finnas på websidan. 
Detta justerades omedelbart. 
  
Avelsrådet redovisade uppföljningen av RAS-Grosser. 
  
Rapport från Bernersymposium i Italien. Reportage från detta symposium kommer 
i Sennenbladet. 
Nästa Bernersymposium går i England 2011. 
  
Utdrag ur styrelseprotokoll: "Styrelseordförande får i uppdrag att kontakta 
föreslagen person 



för avelsregionsansvarig Grosser för att se om det finns möjlighet för XX att ta på 
sig arbetsuppgiften." 
  
5 Utställningskommitté 
  
Förslag till 2012 års specialutställningar 
Sala 24/3 Karlskoga 3/6 Byske 11/8 Ängelholm 25/8, Margareta Olsson kollar 
 även upp möjligheterna till Sundsvall 13eller14/10. 
Styrelsen beslutade enligt förslag. 
  
6 Arbetsprovskommitté 
  
APK samtalar med ansvarig för inköp av championatrosett. APK lägger förslaget. 
  
7 MH-kommitté 
  
8 Lydnadskommitté 
  
9 Aktivitetskommitté 
  
Anneli Ekdahl sammanställer arbetsbeskrivning för aktivitetsombud. 
  
10 Inkomna frågeställningar/frågor 
Anders Andersson har besvarat den inkomna frågan angående textpubliciering i 
Sennenbladet angående demodicos. 
  
En skrivelse från två medlemmar med grosser har inkommit och styrelsen har tagit 
del av denna. 
Ordförande AA besvarar skrivelsen. 
Styrelsen har även diskuterat möjligheten att ha en direkt dialog med representanter 
för Grosseruppfödarna. 
  
  
§6 Årsmöte 
  
Styrelsen beslöt att 2010 års årsmöte kommer att hållas 
på Scandic hotell i Västerås den 24/4  kl.14.00 
Margareta Olsson bokar lokal på Scandic hotell, Västerås 
  
§7 Websidan 
  
Styrelsen har beslutat att omarbeta klubbens websida. 
Styrelsen ser över möjligheten att köpa in tjänsten externt. 
Kaj Kiiskilä får i uppdrag att prata med webmaster angående 
akuta förändringar. 



  
§8 Övriga frågor 
  
Styrelsen gav i uppdrag till Avelsrådet att diskutera med Elin Ankarbäck att ingå i 
Avelsrådet för att eventuellt lära upp sig för framtiden. 
  
§9 Nästa möte 
  
Telefonmöte 2010 torsdag 21/1 19.00 
  
§10 Mötets avslutande 
  
Ordförande Anders Andersson förklarade mötet avslutat. 
  
  
  
Sekreterare:_____________________________________ 
                      Kaj Kiiskilä 
  
  
Justerare:_______________________________________ 
                      Bernt Nilsson 
  
  
Ordförande:______________________________________ 
                      Anders Andersson 
 


