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SSF:s styrelsemöte (S8) 2022 

Plats:        Umeå/Teams 
Tid:           Fredag 18 november 13.00 - 19 november 11.00 

Närvarande 
Anders Lundberg, Egon Rongdén (Teams), Camilla Andersson, Cecilia Sjölund,  
Åke Bäckström, Erik Sundström, Åsa Fjällborg (Teams), Kjell Welam (Teams), Anders Tanse och Ulla 
Lindvall  
Samt att Tor-Leif Eriksson sammankallande i Valberedningen var styrelsens gäst under fredagens del 
av mötet. 
 
Protokoll 

153 Mötets öppnande  

Anders hälsar oss alla välkomna, till Umeå och på Teams. 

154 Val av justeringsman 

Styrelsen valde Erik Sundström till att justera dagens protokoll jämte ordförande.  

155 Anmälan om övriga frågor  

Webbmaster i RIKS 
Resultatansvarig 

156 Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen 

157 Föregående protokoll S7 

Styrelsen beslutade att lägga S7 till handlingarna 

158 Ekonomi/Medlemsantal 

Camilla redovisar ekonomin, och det följer budget. Styrelsen beslutar att vad det gäller arvoden 
så ska vi från och med nästa år att säga till om man inte vill ha arvodet och att våra funktionärer 
endast behöver skicka kontouppgifter för inbetalning från och med 2023. 

Erik redovisar medlemsantalet som till dagsdatum 2035 medlemmar – vi har ökat med 134 
medlemmar sedan vi ändrade till SKK´s hantering av medlemskapet. 103 nya valpköpare som 
blivit medlemmar under 2022. 
Styrelsen beslutar att vi ska utfärda ett gemensamt välkomstbrev (förtext) till nya medlemmar, 
detta ska skickas ut till lokalklubbarnas sekreterare för att de ska kunna ha möjligheten att skicka  
ut likvärdig information till alla nya medlemmar men som även innehåller information om den 
lokalklubb som man har gått med i. Åke tar på sig att skriva ett utkast inför nästa styrelsemöte. 

159 Fastställande av skriftliga förfaranden 

Inga skriftliga förfaranden 
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160 Fastställande av AU-beslut 

Styrelsen beslutar enligt AU-beslut att Tony Björklund SSF Medelpad, auktoriseras som 
jaktprovsdomare. 

161 Åtgärdslista 

Mötet gick igenom åtgärdslistan 

SKK är tillfrågad om sociala medier från oss på riks och detta är det svar vi fick: 

Dåligt uppförande på sociala medier (eller i andra sammanhang) bör i första hand lösas 

genom kontakt med berörda personer. Sker ingen förbättring så kan kontakt tas med SKK’s 

Föreningskonsulenter som kan hjälpa till med att lösa konflikter. Som en sista åtgärd 

kontaktas SKK’s Diciplinnämnd vilket då bör ske i samarbete med aktuell 

föreningskonsultent. 

 

Styrelsen beslutar att i renmarksnäringsutredningen så ska vi ge ett uttalande till politikerna i 

renmarkskommiten samt offentliggöra det i våra medier, detta uttalande ska vara konkret 

vad det gäller vår jaktform och dess konsekvenser vi kan se.  

Erik och Tor-Leif gör ett utkast för att sedan går till remiss i styrelsen innan utskick. 

162 Auktorisation jaktprovsdomare 

Styrelsen beslutar om auktorisation av Adam Pettersson SSF Medelpad, Kim Backlund SSF 
Medelpad och Per-Olov Andersson SSF Västerbottens Lappmark som jaktprovsdomare. 

163 Redovisning av lager 
Styrelsen beslutar att lagret kommer att inventeras av Camilla och Kjell i samband med 
årsbokslutet 

164 Offert Ståndskall 
En medlem har kommit in med ett erbjudande om att ta andra offertrar för trycket av Ståndskall. 
Vi har i dagsläget ett annat format och fler sidor som gör att trycket har blivit dyrare.  
Styrelsen beslutar att medlemmen kan ta fram en offert som ska lämnas till styrelsen för 
överseende. Anders ger information kring detta. 

165 Skallkungen 2022 och 2023 
Kjell meddelar att 2022´s Skallkung blev ett bra och trevligt arrangemang.  
Det är SSF Medelpad som ska arrangera 2023 och det tar Cecilia med sig till lokalklubben. 

166 Exteriördomarkonferens  

a) Digital – Älghundsklubben som vi samverkar med inför denna konferens har det som 
förslag att köra konferensen digitalt. Styrelsen beslutar att vi är med på den digitala 
versionen om det blir så. 
 

b) Domarkompendium – texterna är klara dock inte fastställda av styrelsen ännu. 
Fastställandet sker via mail i styrelsen innan sista november. Avelsråd och utställnings 
kommitté ska få domarkompendiumens utkast. 
 

167 Motion – rasdata 
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Motionens projektledare Tony Björklund, gruppen har även en ny sammansättning och 
information se bilaga 1. 

168 Motion – Skallkungen 
Åke informerar att gruppen har haft ett möte och de har börjat dra fram en lista med de punkter 
som vi behöver arbeta med. Punktlistan kommer att delges styrelsen innan fullmäktige. 

169 Motion – Vinnartitel 
Cecilia har skickat frågan till SKK och diskuterat med dem angående detta och fått detta svar:  
SM-vinnarbeteckningar registreras inte i SKK Hundregister då de inte är officiella titlar att jämföra 
med jaktprovs- eller utställningschampionat. Det som skiljer beteckningarna för svenskvinnare på 
utställning från en sån här beteckning är att Svenskvinnare är en beteckning för alla raser och 
den ni funderar på är rasspecifik för två raser. Problemet med eventuella rasspecifika 
vinnarbeteckningar är att det riskerar att bli en helt ogenomtränglig flera av olika rasspecifika 
vinnarbeteckningar som ingen kommer att förstå. 
Så med detta svar avslutas den motionen enligt styrelsens beslut grundat på SKK´s svar på frågan. 
Cecilia meddelar motionären svaret och sedan kommer detta att läggas ut i våra mediakanaler av 
Anders. 

170 Inbjudan specialklubbskonferens skk 
Vi vet inte vad konferensen har för agenda. Styrelsen beslutar att Anders efterfrågar agendan 
inför eventuellt deltagande, Anders återkopplar till styrelsen via mail. 

171 Stockholm hundmässa 
Dahn Ahlström har inkommit till styrelsen med en ekonomisk kalkyl till mässan för att de ska 
kunna utföra en professionell mässa.  
Styrelsen tar beslut att anta detta enligt kalkyl och information – se bilaga 2. 

172 Avelsrådens statistik 
Styrelsen tackar för informationen och lägger det till handlingarna.  
Anders förmedlar beslutet till avelsråden. 

173 Avelsråd 
I dagsläget är avelsråden inte komplett uppbyggda med de personer som behövs för en 
fungerade verksamhet.  Några personer är tillfrågade men ännu inte svarat. 
Avelsråden har efterfrågat ett möte med styrelsen som vi har sagt att de kommer få separat 
innan nyår. 
Styrelsen beslutar att ha en artikel i Ståndskall angående uppdraget som avelsråd samt även 
andra kommittéer efter uppdateringen av Regelpärmen. 

174 Regelpärmen – Revidering 

Styrelsen beslutar att ta frågan om meningen i Regelpärmen ”SJCH eller hund som erövrat två 1:a 
pris vid rörliga jaktprov, har rätt till start på rörliga jaktprov i mån av plats”. Till 
provregelkommiteen. Styrelsen förslag är att meningen ändras till ”SJCH har rätt till start på 
rörliga jaktprov i mån av plats”. 
Styrelsen reviderade delar av regelpärmen, flik 17 beslutade styrelsen efter att ha haft en 
muntlig genomgång att Anders Lundberg, och Egon Rongdén får ansvaret att göra ett utkast inför 
nästa styrelsemöte. 

175 Övriga frågor 
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Webbmaster i SSF RIKS – Styrelsen beslutar att Jonas Sunnari får ta uppdraget, med Anders 
Lundberg som mentor. 

Resultatansvarig – Styrelsen beslutar att Dahn Ahlström får ta ansvaret för uppdraget från och 
med nästa jaktprovssäsong, han skött uppdraget redan under hösten är att tilläggas. 

176 Nästa möte  
Avelsråds möte blir den 28 november 19.00 
 
Nästa styrelsemöte blir den 23 januari 19.00 

177 Avslutning 

Anders Lundberg tackar för det här mötet. 
 

 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Sekreterare Cecilia Sjölund   Ordförande Anders Lundberg 

 

 

_______________________________  

Justerare   Erik Sundström 
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SSF:s styrelsemöte (S8) 2022 


Plats:        Umeå/Teams 
Tid:           Fredag 18 november 13.00 - 19 november 11.00 


Närvarande 
Anders Lundberg, Egon Rongdén (Teams), Camilla Andersson, Cecilia Sjölund,  
Åke Bäckström, Erik Sundström, Åsa Fjällborg (Teams), Kjell Welam (Teams), Anders Tanse och Ulla 
Lindvall  
Samt att Tor-Leif Eriksson sammankallande i Valberedningen var styrelsens gäst under fredagens del 
av mötet. 
 
Protokoll 


153 Mötets öppnande  


Anders hälsar oss alla välkomna, till Umeå och på Teams. 


154 Val av justeringsman 


Styrelsen valde Erik Sundström till att justera dagens protokoll jämte ordförande.  


155 Anmälan om övriga frågor  


Webbmaster i RIKS 
Resultatansvarig 


156 Fastställande av dagordning 


Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen 


157 Föregående protokoll S7 


Styrelsen beslutade att lägga S7 till handlingarna 


158 Ekonomi/Medlemsantal 


Camilla redovisar ekonomin, och det följer budget. Styrelsen beslutar att vad det gäller arvoden 
så ska vi från och med nästa år att säga till om man inte vill ha arvodet och att våra funktionärer 
endast behöver skicka kontouppgifter för inbetalning från och med 2023. 


Erik redovisar medlemsantalet som till dagsdatum 2035 medlemmar – vi har ökat med 134 
medlemmar sedan vi ändrade till SKK´s hantering av medlemskapet. 103 nya valpköpare som 
blivit medlemmar under 2022. 
Styrelsen beslutar att vi ska utfärda ett gemensamt välkomstbrev (förtext) till nya medlemmar, 
detta ska skickas ut till lokalklubbarnas sekreterare för att de ska kunna ha möjligheten att skicka  
ut likvärdig information till alla nya medlemmar men som även innehåller information om den 
lokalklubb som man har gått med i. Åke tar på sig att skriva ett utkast inför nästa styrelsemöte. 


159 Fastställande av skriftliga förfaranden 


Inga skriftliga förfaranden 
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160 Fastställande av AU-beslut 


Styrelsen beslutar enligt AU-beslut att Tony Björklund SSF Medelpad, auktoriseras som 
jaktprovsdomare. 


161 Åtgärdslista 


Mötet gick igenom åtgärdslistan 


SKK är tillfrågad om sociala medier från oss på riks och detta är det svar vi fick: 


Dåligt uppförande på sociala medier (eller i andra sammanhang) bör i första hand lösas 


genom kontakt med berörda personer. Sker ingen förbättring så kan kontakt tas med SKK’s 


Föreningskonsulenter som kan hjälpa till med att lösa konflikter. Som en sista åtgärd 


kontaktas SKK’s Diciplinnämnd vilket då bör ske i samarbete med aktuell 


föreningskonsultent. 


 


Styrelsen beslutar att i renmarksnäringsutredningen så ska vi ge ett uttalande till politikerna i 


renmarkskommiten samt offentliggöra det i våra medier, detta uttalande ska vara konkret 


vad det gäller vår jaktform och dess konsekvenser vi kan se.  


Erik och Tor-Leif gör ett utkast för att sedan går till remiss i styrelsen innan utskick. 


162 Auktorisation jaktprovsdomare 


Styrelsen beslutar om auktorisation av Adam Pettersson SSF Medelpad, Kim Backlund SSF 
Medelpad och Per-Olov Andersson SSF Västerbottens Lappmark som jaktprovsdomare. 


163 Redovisning av lager 
Styrelsen beslutar att lagret kommer att inventeras av Camilla och Kjell i samband med 
årsbokslutet 


164 Offert Ståndskall 
En medlem har kommit in med ett erbjudande om att ta andra offertrar för trycket av Ståndskall. 
Vi har i dagsläget ett annat format och fler sidor som gör att trycket har blivit dyrare.  
Styrelsen beslutar att medlemmen kan ta fram en offert som ska lämnas till styrelsen för 
överseende. Anders ger information kring detta. 


165 Skallkungen 2022 och 2023 
Kjell meddelar att 2022´s Skallkung blev ett bra och trevligt arrangemang.  
Det är SSF Medelpad som ska arrangera 2023 och det tar Cecilia med sig till lokalklubben. 


166 Exteriördomarkonferens  


a) Digital – Älghundsklubben som vi samverkar med inför denna konferens har det som 
förslag att köra konferensen digitalt. Styrelsen beslutar att vi är med på den digitala 
versionen om det blir så. 
 


b) Domarkompendium – texterna är klara dock inte fastställda av styrelsen ännu. 
Fastställandet sker via mail i styrelsen innan sista november. Avelsråd och utställnings 
kommitté ska få domarkompendiumens utkast. 
 


167 Motion – rasdata 
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Motionens projektledare Tony Björklund, gruppen har även en ny sammansättning och 
information se bilaga 1. 


168 Motion – Skallkungen 
Åke informerar att gruppen har haft ett möte och de har börjat dra fram en lista med de punkter 
som vi behöver arbeta med. Punktlistan kommer att delges styrelsen innan fullmäktige. 


169 Motion – Vinnartitel 
Cecilia har skickat frågan till SKK och diskuterat med dem angående detta och fått detta svar:  
SM-vinnarbeteckningar registreras inte i SKK Hundregister då de inte är officiella titlar att jämföra 
med jaktprovs- eller utställningschampionat. Det som skiljer beteckningarna för svenskvinnare på 
utställning från en sån här beteckning är att Svenskvinnare är en beteckning för alla raser och 
den ni funderar på är rasspecifik för två raser. Problemet med eventuella rasspecifika 
vinnarbeteckningar är att det riskerar att bli en helt ogenomtränglig flera av olika rasspecifika 
vinnarbeteckningar som ingen kommer att förstå. 
Så med detta svar avslutas den motionen enligt styrelsens beslut grundat på SKK´s svar på frågan. 
Cecilia meddelar motionären svaret och sedan kommer detta att läggas ut i våra mediakanaler av 
Anders. 


170 Inbjudan specialklubbskonferens skk 
Vi vet inte vad konferensen har för agenda. Styrelsen beslutar att Anders efterfrågar agendan 
inför eventuellt deltagande, Anders återkopplar till styrelsen via mail. 


171 Stockholm hundmässa 
Dahn Ahlström har inkommit till styrelsen med en ekonomisk kalkyl till mässan för att de ska 
kunna utföra en professionell mässa.  
Styrelsen tar beslut att anta detta enligt kalkyl och information – se bilaga 2. 


172 Avelsrådens statistik 
Styrelsen tackar för informationen och lägger det till handlingarna.  
Anders förmedlar beslutet till avelsråden. 


173 Avelsråd 
I dagsläget är avelsråden inte komplett uppbyggda med de personer som behövs för en 
fungerade verksamhet.  Några personer är tillfrågade men ännu inte svarat. 
Avelsråden har efterfrågat ett möte med styrelsen som vi har sagt att de kommer få separat 
innan nyår. 
Styrelsen beslutar att ha en artikel i Ståndskall angående uppdraget som avelsråd samt även 
andra kommittéer efter uppdateringen av Regelpärmen. 


174 Regelpärmen – Revidering 


Styrelsen beslutar att ta frågan om meningen i Regelpärmen ”SJCH eller hund som erövrat två 1:a 
pris vid rörliga jaktprov, har rätt till start på rörliga jaktprov i mån av plats”. Till 
provregelkommiteen. Styrelsen förslag är att meningen ändras till ”SJCH har rätt till start på 
rörliga jaktprov i mån av plats”. 
Styrelsen reviderade delar av regelpärmen, flik 17 beslutade styrelsen efter att ha haft en 
muntlig genomgång att Anders Lundberg, och Egon Rongdén får ansvaret att göra ett utkast inför 
nästa styrelsemöte. 


175 Övriga frågor 
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Webbmaster i SSF RIKS – Styrelsen beslutar att Jonas Sunnari får ta uppdraget, med Anders 
Lundberg som mentor. 


Resultatansvarig – Styrelsen beslutar att Dahn Ahlström får ta ansvaret för uppdraget från och 
med nästa jaktprovssäsong, han skött uppdraget redan under hösten är att tilläggas. 


176 Nästa möte  
Avelsråds möte blir den 28 november 19.00 
 
Nästa styrelsemöte blir den 23 januari 19.00 


177 Avslutning 


Anders Lundberg tackar för det här mötet. 
 


 


 


 


___________________________  ______________________________ 


Sekreterare Cecilia Sjölund   Ordförande Anders Lundberg 


 


 


_______________________________  


Justerare   Erik Sundström 
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