
 

 

 

Dagordning  vid telefonmöte med SBHS styrelse 2017-02-21, kl. 

19.00 
Möte 17-2  

Närvarande: Allan, Ulrika, Marie, Ove, Lena 

Frånvaro: Fredrik, Camilla, Peter 

1. Öppnande  

Ordförande Allan hälsar alla välkomna till dagens möte 

 

2. Dagordningen 

Dagordningen godkändes 

 

3. Justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes utan några justeringar. Godkänt att läggas 

ut på hemsidan. 

 

4. Inkommande skrivelser  

a) Hasse: Datum fattas angående Club Show på hemsidan 

 

b) Skrivelse angående att anordna ”prova på” rallylydnad på Club Showen 

2017 

 

c) SRD utvärdering från årets utställningar (2016) från Domare har inkommit. 

Dessa skall sammanställas och återkopplas till SRD-kommittén så snart som 

möjligt under våren, actionlistan 17.2.4c  

 

Under 2018 planeras en revidering av Nordisk Kennelunions (NKU) Breed 

Specific Instructions (BSI) och då även SKKs SRD 

  

d) Årets vilspårshund för 2016 skall räknas ut, actionlistan 17.2.4d 

 

5. Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser  

  

6. Rapporter  

- Kassören – ekonomi, medlemsantal  

Årsbokslutet 2016 klart, vi gick med 2488,94 kr i vinst 2016  
  

Nuläge: 
7172,50 kr i kassan 
53843,60 kr på plusgirot 



  

Medlemmar: 
  
1 januari: 173 fullbetalande + 31 familj = 204 
1 februari: 168 fullbetalande + 31 familj + 4 prov = 203 
Minskning med 1 

 

7. BH-nytt  

Arvode till vår nya ”Layuotare” Pernilla är godkänt. 

-Ev. ny ansvarig/sammanhållande tillika Pernillas kontaktperson måste 

utses, gäller även för facebook sidan som fortfarande säger ”God Jul” när 

man tittar in där. Actionlistan 17.2.7 

 

Innehåll nästkommande nummer 

-Annons till hemsidan angående kallelse till mötet, actionlistan 17.2.7 

-Orförandes rader, om club showen och årsmötet, actionlistan 17.2.7 

-Artiklar, Läsa med hund & Specialsök, actionlistan 17.2.7  

-Bilder och resultat saknas från my Dog, actionlista 17.2.7  

-Manusstopp måste finnas i tidningen.Nästa manusstop 15/3-2017 

 

8. CluB Show 2017 

- Annons/Kallelse till årsmöte, actionlista 17.2.8 

-Avels-uppfödar konferens, förslag till innehåll: valphänvisningsregler, Nya 

uppfödare, föreningsteknik, SRD  

-Fika  

-Rallylydnad 

-Mat, salladen räckte inte förra året, actionlista 17.2.8 

-Termosar måste ordnas 

-Vilka kan hjälpa till på Club showen, anmäl till sekreteraren 17.2.8 

-Disskussion i styrelsen pågår angående hur vi skall tillmötesgå försäljning          

på CS, är det inte rimligt att man betalar en summa till klubben? I första 

hand, kolla upp om det är ”tillåtet” för Tånga Hed, actionlistan 17.2.8  

 

        9.  Övriga frågor  

           a)Sponsring/sponsorer, måste få in 15000/år. Actionlista 17.2.9a 

 b)Motion ang. viltspårskostnader, actionlista 17.2.9b 

 c)Fel stadgar ligger ute på hemsidan, actionlistan 17.2.9c 

 

Styrelsen gjorde ett gemensamt val ang. årets Club Show Domare Sandra 

Thexton. Beslutet fattades delvis på hennes erfarenhet/kunskap för rasen 

men en stor vikt av valet berodde även på hennes anonymitet för alla SBHS 

medlemmar. Därför tycker Styrelsen att det är beklagligt att vissa av våra 

medlemmar söker kontakt och vänskap genom facebook med Domaren 

innan utställningen är genomförd.   

 

10.  Nästa möte 

      21/3-2017   



 

11.  Avslutning  

 Ordförande tackar för kvällens möte och avslutar 

 


