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SSF:s styrelsemöte (S6) 2022 

Plats:             Teams 
Tid:                Måndag 8 augusti 2022 19.00-21.20 

Närvarande: 
Anders Lundberg, Egon Rongdén, Camilla Andersson, Cecilia Sjölund, 
Åke Bäckström, Erik Sundström, Åsa Fjällborg, Kjell Welam, Anders Tanse och Ulla Lindvall 
 
Protokoll 

108 Mötets öppnande  

Ordförande Anders Lundberg hälsar oss alla välkomna och öppnar därmed mötet 

109 Val av justeringsman 

Camilla Andersson valdes till att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll 

110 Anmälan om övriga frågor  

a. Stockholms hundmässa 
b. Provregel kommitténs förslag angående utländska jaktprovsdomare 

111 Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen 

112 Föregående protokoll S5 

S6 blev framflyttat till dagens datum, styrelsen beslutar att lägga S5 till handlingarna 

113 Ekonomi 

Camilla redogjorde för ekonomin, prislistan på hemsidan ska uppdateras under hösten 

114 Fastställande av skriftliga förfaranden 

Fastställande om att formsmedjans offert angående hemsidan utveckling ska antas. Styrelsen 
fastställer det beslutet. 

115 Fastställande av AU-beslut 

Inga nya AU-beslut 

116 Åtgärdslista 

Åtgärdslistan hanterades av styrelsen. 
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117 Nordiska mästerskapen 2022 

Anders informerar att boende, rutor, domare och en sida för nordiska på hemsidan är ordnat – 
på hemsidan kommer även resultaten redovisas. Sponsorer finns men det söks även fler. 
Sveriges lagledare är Anders Lundberg. 

118 Skallkungen 2022 

Kjell från SSF Mellan Sverige informerar att det är klart med marker, boende, domare och 
provledare. Samarbete med SSF Syd. Sponsorer finns men det söks också fler. 

119 Hemsidan 

Offert från Formsmedjan har kommit för att snygga till vår hemsida och göra den mer 
användarvänlig. Den offerten är antagen av styrelsen se punkt 114. 

120 Jaktprovsprotokoll 

Cissi informerar om att det är ett flertal block som vi inte vet vart de har kommit. Anders 
informerar att skrivbart protokoll jobbas det med och förhoppningen är att det är klart innan 
jaktprovsstart, det är med manuell beräkning. 

121 Exteriördomarkonferens 

Camilla informerar att gruppen jobbar på med domarkompendierna och det jobbas på med 
bilder på hundarna. Det behövs fler bra bilder på CK-hundar. Kompendierna ska tryckas innan 
konferensen och det ska vi lämna in själva. Konferensen är den 17-19 mars på Best Western 
Arlanda Hotellby. 

122 Offert november 

Åke informerar om att han har fått svar från ett ställe inför ett styrelsemöte 18-19 november. 
Styrelsen beslutar att vi tar den offerten 

123 Rasdata 

Styrelsen får information av Anders att Rasdata fungerar som det ska nu inför 
jaktprovssäsongen. Det nya ptotokollet för provreglerna 2022-2027 är klart och installerat.  

124 Motion – rasdata 

Gruppen arbetar med motionen men styrelsen har inte fått någon återkoppling ännu. 

125 Motion – Skallkungen 

Åke informerar att första mötet varit i juli och pga. vissa tekniska svårigheter ska de ha ett nytt 
möte under hösten och de är igång. 

126 Avelsråden samt RAS 

Avelsråden finskspets har Niklas Stöök avsagt sig sin roll, Lars-Åke Åsberg är tillfrågad i detta. 
Styrelsen beslutar att Lars-Åke Åsberg från och med dagens datum är invald i avelsrådet.  

RAS från både finskspets och Norrbottenspets är inne på remiss på SKK, vi väntar svar från dem 
i detta. 

127 Regelpärm och arbetsordning 
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Styrelsen behöver se över arbetsordningen och även regelpärmen, styrelsen beslutar att 
hantera det på mötet i november. 

128 Avelskonferensen i november 

12-13 november på Lidingö har SKK inbjudit till avelskonferens, innan 19 september ska man ha 
anmält sig. Styrelsen beslutar att vi kan skicka två representanter och Anders kollar upp. 

129 Övriga frågor 

a. Stockholms hundmässa i december kommer att representeras av Camilla Andersson och 
Dahn Ahlström. 

b. Provregel kommitténs förslag angående utländska provdomare se bilaga 1. Styrelsen 
beslutar att bifalla förslaget. 

130 Nästa möte  

Nästa möte blir den 26 september kl. 19:00 via Teams. 

131 Avslutning 

Anders tackar för idag och avslutar därmed mötet. 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Sekreterare Cecilia Sjölund   Ordförande Anders Lundberg 

 

 

_______________________________  

Justerare Camilla Andersson 
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Ordförande Anders Lundberg hälsar oss alla välkomna och öppnar därmed mötet 
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Camilla redogjorde för ekonomin, prislistan på hemsidan ska uppdateras under hösten 
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117 Nordiska mästerskapen 2022 


Anders informerar att boende, rutor, domare och en sida för nordiska på hemsidan är ordnat – 
på hemsidan kommer även resultaten redovisas. Sponsorer finns men det söks även fler. 
Sveriges lagledare är Anders Lundberg. 


118 Skallkungen 2022 


Kjell från SSF Mellan Sverige informerar att det är klart med marker, boende, domare och 
provledare. Samarbete med SSF Syd. Sponsorer finns men det söks också fler. 


119 Hemsidan 


Offert från Formsmedjan har kommit för att snygga till vår hemsida och göra den mer 
användarvänlig. Den offerten är antagen av styrelsen se punkt 114. 


120 Jaktprovsprotokoll 


Cissi informerar om att det är ett flertal block som vi inte vet vart de har kommit. Anders 
informerar att skrivbart protokoll jobbas det med och förhoppningen är att det är klart innan 
jaktprovsstart, det är med manuell beräkning. 


121 Exteriördomarkonferens 


Camilla informerar att gruppen jobbar på med domarkompendierna och det jobbas på med 
bilder på hundarna. Det behövs fler bra bilder på CK-hundar. Kompendierna ska tryckas innan 
konferensen och det ska vi lämna in själva. Konferensen är den 17-19 mars på Best Western 
Arlanda Hotellby. 


122 Offert november 


Åke informerar om att han har fått svar från ett ställe inför ett styrelsemöte 18-19 november. 
Styrelsen beslutar att vi tar den offerten 


123 Rasdata 


Styrelsen får information av Anders att Rasdata fungerar som det ska nu inför 
jaktprovssäsongen. Det nya ptotokollet för provreglerna 2022-2027 är klart och installerat.  


124 Motion – rasdata 


Gruppen arbetar med motionen men styrelsen har inte fått någon återkoppling ännu. 


125 Motion – Skallkungen 


Åke informerar att första mötet varit i juli och pga. vissa tekniska svårigheter ska de ha ett nytt 
möte under hösten och de är igång. 


126 Avelsråden samt RAS 


Avelsråden finskspets har Niklas Stöök avsagt sig sin roll, Lars-Åke Åsberg är tillfrågad i detta. 
Styrelsen beslutar att Lars-Åke Åsberg från och med dagens datum är invald i avelsrådet.  


RAS från både finskspets och Norrbottenspets är inne på remiss på SKK, vi väntar svar från dem 
i detta. 


127 Regelpärm och arbetsordning 
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Styrelsen behöver se över arbetsordningen och även regelpärmen, styrelsen beslutar att 
hantera det på mötet i november. 


128 Avelskonferensen i november 


12-13 november på Lidingö har SKK inbjudit till avelskonferens, innan 19 september ska man ha 
anmält sig. Styrelsen beslutar att vi kan skicka två representanter och Anders kollar upp. 


129 Övriga frågor 


a. Stockholms hundmässa i december kommer att representeras av Camilla Andersson och 
Dahn Ahlström. 


b. Provregel kommitténs förslag angående utländska provdomare se bilaga 1. Styrelsen 
beslutar att bifalla förslaget. 


130 Nästa möte  


Nästa möte blir den 26 september kl. 19:00 via Teams. 


131 Avslutning 


Anders tackar för idag och avslutar därmed mötet. 


 


 


___________________________  ______________________________ 


Sekreterare Cecilia Sjölund   Ordförande Anders Lundberg 


 


 


_______________________________  


Justerare Camilla Andersson 
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