
Styrelsemöte SShk 2008.11.30 

Scandic hotel, Järva krog kl.14.30 

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

Anmält förhinder: Jan Herngren. 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Anders Andersson förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 

Att justera dagens protokoll valdes Ingrid Käll. 

§3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§4 Föregående mötesprotokoll 

Styrelsen godkände föregående protokoll och den lades till handlingarna. 

§5 Rapporter 

  

Kassör: SShk har tillräcklig likviditet för att kunna genomföra sina åtaganden. 

Klubben har för närvarande 1468 st. medlemmar. 

Det ekonomiska resultatet för årets utställningar visar ett överskott på ca.25000kr. 

En kopiator har inhandlats för 3494kr. 

  

Avelsrådet: SShk har mottagit ett utlåtande över RAS för Berner Sennen: "Undertecknad har på 
uppdrag av SKK/AK granskat RAS för Berner Sennen. Dokumentet är välförankrat i rasklubben och 
hos uppfödare/hanhundsägare genom utskick samt möten som anordnats regionsvis samt även på 
riksnivå. Ras dokumentet är mycket väl genomarbetat med tydliga mål och strategier. Rasen Berner 
Sennen beskrivs alldeles utmärkt gällande historik och användning, även hälsobiten beskrivs 
ingående med klara prioriteringar och strategier inför framtiden. Rasklubben har god kännedom om 
förekommande sjukdomar både inom Sverige och utomlands. Tydliga riktlinjer finns från rasklubbens 
sida för att i möjligaste mån säkerställa en god genetisk variation utan att göra avkall på hälsosidan. 
Inavelsgraden i rasen är under den senaste tiden mycket låg. Dokumentet RAS för Berner Sennen är 
en god kvalitetssäkring för rasen i framtiden. Lycka till med fortsatt avelsarbete. Undertecknad 
Monica Henriksson, Nödinge 080821."  

Preliminär Ras konferans för Grosser i april 2009. 

Avelskonferans i SKK-regi hålls i månadsskiftet februari-mars 2009. Berndt Klingeborn leder den och 
SShk kommer att skicka en representant. 



Marita Öhrn har avgått som avelsregionsansvarig för Värmland/Mälardalen, ny avelsregionsansvarig 
är Annica Grääs. Beslutet justerades omedelbart. 

Liselott Karlsson, som genomgått steg 1 av avelsrådsutbildningen, ska gå steg 2. 

Remiss betr. underlag för uttolkning av SKKs grundregel 3:3 beslutade styrelsen att ge avelsrådet i 
uppdrag att besvara. 

Det föredrogs information om två fall av renal dysplasi under 2008 hos Berner Sennenhund. 
Utredningen fortsätter. Berner Sennenhund ingår som en av flera raser i projektet renal dysplasi i 
samarbete med Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet med syfte att klarlägga 
arvsgången och utveckla en gentest.                                                      

  

Dragprovskommittén: Arbetsprov har gått av stapeln i Ängelholm den 15/11. Det korades en ny 
AP-champion den helgen. Grattis till Marianne Olofsson  och Humlan. 

Kommittén arbetar fram en gällande utbildningsplan för domare i arbetsprovet. 

Kommittén består nu även utav Marianne Olofsson. Beslutet justerades omedelbart. 

  

MH-kommittén: Det finns inget krav på SShks MH-figuranter att vara medlemmar i Svenska 
brukshundklubben för att vara aktiv funktionär inom SShk. SShks funktionärsförsäkring är gällande. 

Kommittén ser över frågan om utlysning av MH-beskrivningar i SShks regi. 

  

Lydnadskommittén: Lydnadstävling i Karlskoga 2009 går på fredag den 5/6. KM i lydnad går 2009 
i Byske. 

  

Aktivitetskommittén: Den nya aktivitetskommittén består utav Anita Mårtensson, Maydon 
Rågåker, Kristina Karlsson-Kindmark, Pernilla Landgren samt sammankallande Anneli Ekdahl. 
Beslutet justerades omedelbart. 

Till kontaktperson i Södra Småland utsågs Carolin Florå. Beslutet justerades omedelbart. 

Till aktivitetsombud i Värmland utsågs Åsa-Linda Ludvigsson. Beslutet justerades omedelbart. 

Aktivitetskommittén ska uppdatera information över aktivitetsombud och områden 

Inkomna frågor/frågeställningar: En inkommen skrivelse, som styrelsen har tagit del av och haft 
synpunkter på, kommer att besvaras av avelsrådets sammankallande Berndt Klingeborn. 

Domaransökningarna som har inkommit har behandlats och beslutats enligt följande, SShk tillstyrker 
ansökan för Nina Lönner Andersson samt avstyrker för Pia Lundberg och Lena Stålhandske. Detta 
justerades omedelbart. 

§6 AU-beslut 

Mötet godkände följande beslut: AU har beslutat att poängberäkningen för bästa svenskägda veteran 
vid svenska utställningar fastställs. 

  



§7 Årsmöte 

2009 avhålls årsmötet på Scandic hotell i Västerås den 25/4 kl.14.00 Kallelse kommer i nr.4 av 
Sennenbladet 2008. 

  

§8 Kalendern 

Bordlades till nästa möte. 

  

§9 Övriga frågor 

  

§10 Nästa möte 

Nästa möte blir i mitten av februari 2009. 

  

§11 Mötets avslutande 

Ordförande Anders Andersson förklarade mötet avslutat. 

  

  

  

Justeras:_____________________________________________________________ 

             Ingrid Käll 

  

  

  

Ordförande:__________________________________________________________ 

                  Anders Andersson 

  

  

  

Sekreterare:__________________________________________________________ 

                  Kaj Kiiskilä 


