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SSF:s styrelsemöte (S2) 2023 

Plats:             Teams 
Tid:                      12 Mars 18.00-21.20           

Närvarande: Anders Lundberg, Egon Rongdén, Camilla Andersson, Cecilia Sjölund, Åke Bäckström, 
Kjell Welam, Anders Tanse  
Närvarande kommittéer: Tony Björklund  
 
Protokoll 

29 Mötets öppnande  
Anders Lundberg hälsar oss alla välkomna och öppnar därmed mötet. 

30 Val av justeringsman 
Anders Tanse valdes av mötet för att justera dagens protokoll jämte ordförande. 

31 Avelsrådens stående punkt 
Tony berättar att det var struligt med hemsidan och att avelsråden nu fått inloggningar till vår 
nya uppdaterade hemsida. Just nu så är inte den information som gäller avel gällande men det 
kommer att redigeras inom kort. 
Tony kom med ett förslag till en eventuell kommande föreläsning och det handlar om Patrik 
Ragnarsson – veterinär som pratar om avel från parning till leveransklara valpar, ca 2 timmar lång 
föreläsning. 

32 Anmälan om övriga frågor  
a. Kjell  - Övernummer på Ståndskall – hur många exemplar. 
b. Anders – Projekt information. 
c. Anders  - Sociala medier. 

33 Fastställande av dagordning 
Mötet fastställde dagordningen. 

34 Föregående protokoll S1 
Protokollet godkändes och därmed läggs S1 till handlingarna. 

35 Ekonomi/Medlemsantal 
Camilla redovisar ekonomin, oroväckande med att det inte är samma medlems intäkter som 
under 2023. Påminnelse om medlemsavgiften ska även nu gå ut via sociala medier. 

36 Fastställande av skriftliga förfaranden 
Inga skriftliga förfaranden. 

37 Fastställande av AU-beslut 
Styrelsen fastställer enligt AU´s beslut att auktorisera Thomas Lindberg SSF Västerbottens 
kustland och Johan Engström SSF Jämtland/Härjedalen som jaktprovsdomare för SSF. Samt åter-
auktorisation på jaktprovsdomare Roy Kveliaunet SSF Jämtland/Härjedalen. 
Styrelsen fastställer enligt AU´s beslut att Anna Fors Ward får vara aspirantdomare på finskspets 
och norrbottenspets. 
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38 Åtgärdslista 
Åtgärdslistan hanterades av styrelsen. 
Layout på Ståndskall är från och med nr 2 företaget Grafin som utför. 

39 Guldnål 
Styrelsen har fått till sig två nomineringar till guldnålar, styrelsen beslutar då de kommit för sent 
innan årets fullmäktige att dessa ska behandlas inför nästa fullmäktige 2024 i Medelpad. 

40 Fråga från SSF Gävleborg 
Styrelsen beslutar att SSF Gävleborg får testa om intresse finns att göra ett BPH med sponsring av 
högst 10 hundar a 200 kronor, det ska vara våra raser och de ska vara medlemmar i SSF. 
Styrelsen önskar få en utvärdering av detta arrangemang som SSF Gävleborg arrangerar. 
Styrelsen vill veta hur många hundar som anmälde sig och hur många deltog och hur 
medlemmarna har uppfattat denna verksamhet.  

41 Enkät till rasklubbar 
Enkät från jordbruksverket angående om norrbottenspetsens genbank bland annat inför 
forskning mm. 
Styrelsen svarar på enkäten under mötet och skickar in.  

42 Fullmäktige  

a. Lördag förmiddag 
Styrelsen beslutar att SSF Mellansverige kollar med en föreläsare. 

b. Budget 
Styrelsen gick igenom budgeten och beslutar att fastslå den. 

c. Lokalklubbars avgift till Skallkungen 
Styrelsen lägger ett förslag inför fullmäktige, Skallkungskommittén skriver förslaget. 

d. Verksamhetsberättelsen 
Cissi informerar om att verksamhetsberättelsen är på god väg att bli klar, väntar på några 
kommittéer att skicka in sina delar. Då dessa delar är på plats så skickas 
verksamhetsberättelsen runt till alla ledamöter för korrektur och godkännande som måste 
senast vara klart den 29 mars då planen är att skicka ut alla dokument till delegaterna den 30 
mars. 

43 Inkomna motioner 

a. Viltspårchampionat x2 
b. Titel vid jaktprovsmeriterad x2 
c. Jaktprovssäsongen 

Styrelsen beslutar att ovanstående tre motioner kommer att behandlas på nästkommande 
möte den 19 mars. 

44 Exteriördomarkonferens  
Camilla informerar att allt är förberett inför nästa helgs konferens. Prislappen är dock inte klar 
ännu från SÄK. 

45 Ersättning till fotograf 
Camilla berättar om fotografen som hjälpt oss med bilder till domarkompendierna, styrelsen 
beslutar att ersättning ska utgå med 2000 kronor för dennes bilder som SSF har tillgång till. 
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46 Motion till Kennelfullmäktige 
Styrelsen beslutar att stödja motionen som stövarklubben har skrivit angående vargen. 

47 Möte SKK specialklubbarna 1 april 
Styrelsen beslutar att vi inte ska delta på detta möte denna gång.  

48 Brev från medlem 
Styrelsen har tagit del av brevet och styrelsen beslutar att ta hjälp av SKK´s föreningskommitté. 
Styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp i denna fråga – Anders Lundberg, Åke Bäckström, Camilla 
Andersson – sammankallande. 

49 Motion – rasdata 
Arbetet pågår och Anders återkopplar till arbetsgruppen om tidsperspektivet innan fullmäktige. 

50 Motion – Skallkungen 
Åke informerar om arbetet med motionsfrågan, och väntar in ett svar från Tracker. 

51 Regelpärmen 
Styrelsen beslutar att regelpärmen redigeras enligt dem formuleringar vi pratade om under 
mötet. Efter redigeringarna ska regelpärmen skickas ut igen till styrelsen för fastställande. 

52 Övriga frågor 
a. Kjell - Övernummer på Ståndskall – hur många exemplar ska SSF beställa. Åsa och Erik får till 
uppgift att kolla upp vad som är rimligt och återkoppla nästa styrelsemöte 
b. Anders – Nordisk Genressurssenter, Norge. Vi har fått frågan om vi fortsatt är intresserade av 
detta projekt, vilket vi är. Anders meddelar NordGen. 
c. Anders –Facebookgruppen Trädskällare är inte en del av eller sanktionerad av SSF. Detta ska 
klargöras då missförstånd angående detta uppkommit pga av en livesänd lottdragning som 
publicerats på denna grupp. 

53 Nästa möte  
Nästa möte angående motionerna sker den söndag den 19 mars kl 19.00. 

54 Avslutning 
Anders tackar för ikväll och avslutar därmed kvällens styrelsemöte. 

 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Sekreterare Cecilia Sjölund   Ordförande Anders Lundberg 

 

 

_______________________________  

Justerare Anders Tanse 
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SSF:s styrelsemöte (S2) 2023 


Plats:             Teams 
Tid:                      12 Mars 18.00-21.20           


Närvarande: Anders Lundberg, Egon Rongdén, Camilla Andersson, Cecilia Sjölund, Åke Bäckström, 
Kjell Welam, Anders Tanse  
Närvarande kommittéer: Tony Björklund  
 
Protokoll 


29 Mötets öppnande  
Anders Lundberg hälsar oss alla välkomna och öppnar därmed mötet. 


30 Val av justeringsman 
Anders Tanse valdes av mötet för att justera dagens protokoll jämte ordförande. 


31 Avelsrådens stående punkt 
Tony berättar att det var struligt med hemsidan och att avelsråden nu fått inloggningar till vår 
nya uppdaterade hemsida. Just nu så är inte den information som gäller avel gällande men det 
kommer att redigeras inom kort. 
Tony kom med ett förslag till en eventuell kommande föreläsning och det handlar om Patrik 
Ragnarsson – veterinär som pratar om avel från parning till leveransklara valpar, ca 2 timmar lång 
föreläsning. 


32 Anmälan om övriga frågor  
a. Kjell  - Övernummer på Ståndskall – hur många exemplar. 
b. Anders – Projekt information. 
c. Anders  - Sociala medier. 


33 Fastställande av dagordning 
Mötet fastställde dagordningen. 


34 Föregående protokoll S1 
Protokollet godkändes och därmed läggs S1 till handlingarna. 


35 Ekonomi/Medlemsantal 
Camilla redovisar ekonomin, oroväckande med att det inte är samma medlems intäkter som 
under 2023. Påminnelse om medlemsavgiften ska även nu gå ut via sociala medier. 


36 Fastställande av skriftliga förfaranden 
Inga skriftliga förfaranden. 


37 Fastställande av AU-beslut 
Styrelsen fastställer enligt AU´s beslut att auktorisera Thomas Lindberg SSF Västerbottens 
kustland och Johan Engström SSF Jämtland/Härjedalen som jaktprovsdomare för SSF. Samt åter-
auktorisation på jaktprovsdomare Roy Kveliaunet SSF Jämtland/Härjedalen. 
Styrelsen fastställer enligt AU´s beslut att Anna Fors Ward får vara aspirantdomare på finskspets 
och norrbottenspets. 
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38 Åtgärdslista 
Åtgärdslistan hanterades av styrelsen. 
Layout på Ståndskall är från och med nr 2 företaget Grafin som utför. 


39 Guldnål 
Styrelsen har fått till sig två nomineringar till guldnålar, styrelsen beslutar då de kommit för sent 
innan årets fullmäktige att dessa ska behandlas inför nästa fullmäktige 2024 i Medelpad. 


40 Fråga från SSF Gävleborg 
Styrelsen beslutar att SSF Gävleborg får testa om intresse finns att göra ett BPH med sponsring av 
högst 10 hundar a 200 kronor, det ska vara våra raser och de ska vara medlemmar i SSF. 
Styrelsen önskar få en utvärdering av detta arrangemang som SSF Gävleborg arrangerar. 
Styrelsen vill veta hur många hundar som anmälde sig och hur många deltog och hur 
medlemmarna har uppfattat denna verksamhet.  


41 Enkät till rasklubbar 
Enkät från jordbruksverket angående om norrbottenspetsens genbank bland annat inför 
forskning mm. 
Styrelsen svarar på enkäten under mötet och skickar in.  


42 Fullmäktige  


a. Lördag förmiddag 
Styrelsen beslutar att SSF Mellansverige kollar med en föreläsare. 


b. Budget 
Styrelsen gick igenom budgeten och beslutar att fastslå den. 


c. Lokalklubbars avgift till Skallkungen 
Styrelsen lägger ett förslag inför fullmäktige, Skallkungskommittén skriver förslaget. 


d. Verksamhetsberättelsen 
Cissi informerar om att verksamhetsberättelsen är på god väg att bli klar, väntar på några 
kommittéer att skicka in sina delar. Då dessa delar är på plats så skickas 
verksamhetsberättelsen runt till alla ledamöter för korrektur och godkännande som måste 
senast vara klart den 29 mars då planen är att skicka ut alla dokument till delegaterna den 30 
mars. 


43 Inkomna motioner 


a. Viltspårchampionat x2 
b. Titel vid jaktprovsmeriterad x2 
c. Jaktprovssäsongen 


Styrelsen beslutar att ovanstående tre motioner kommer att behandlas på nästkommande 
möte den 19 mars. 


44 Exteriördomarkonferens  
Camilla informerar att allt är förberett inför nästa helgs konferens. Prislappen är dock inte klar 
ännu från SÄK. 


45 Ersättning till fotograf 
Camilla berättar om fotografen som hjälpt oss med bilder till domarkompendierna, styrelsen 
beslutar att ersättning ska utgå med 2000 kronor för dennes bilder som SSF har tillgång till. 
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46 Motion till Kennelfullmäktige 
Styrelsen beslutar att stödja motionen som stövarklubben har skrivit angående vargen. 


47 Möte SKK specialklubbarna 1 april 
Styrelsen beslutar att vi inte ska delta på detta möte denna gång.  


48 Brev från medlem 
Styrelsen har tagit del av brevet och styrelsen beslutar att ta hjälp av SKK´s föreningskommitté. 
Styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp i denna fråga – Anders Lundberg, Åke Bäckström, Camilla 
Andersson – sammankallande. 


49 Motion – rasdata 
Arbetet pågår och Anders återkopplar till arbetsgruppen om tidsperspektivet innan fullmäktige. 


50 Motion – Skallkungen 
Åke informerar om arbetet med motionsfrågan, och väntar in ett svar från Tracker. 


51 Regelpärmen 
Styrelsen beslutar att regelpärmen redigeras enligt dem formuleringar vi pratade om under 
mötet. Efter redigeringarna ska regelpärmen skickas ut igen till styrelsen för fastställande. 


52 Övriga frågor 
a. Kjell - Övernummer på Ståndskall – hur många exemplar ska SSF beställa. Åsa och Erik får till 
uppgift att kolla upp vad som är rimligt och återkoppla nästa styrelsemöte 
b. Anders – Nordisk Genressurssenter, Norge. Vi har fått frågan om vi fortsatt är intresserade av 
detta projekt, vilket vi är. Anders meddelar NordGen. 
c. Anders –Facebookgruppen Trädskällare är inte en del av eller sanktionerad av SSF. Detta ska 
klargöras då missförstånd angående detta uppkommit pga av en livesänd lottdragning som 
publicerats på denna grupp. 


53 Nästa möte  
Nästa möte angående motionerna sker den söndag den 19 mars kl 19.00. 


54 Avslutning 
Anders tackar för ikväll och avslutar därmed kvällens styrelsemöte. 


 


 


 


___________________________  ______________________________ 


Sekreterare Cecilia Sjölund   Ordförande Anders Lundberg 


 


 


_______________________________  


Justerare Anders Tanse 
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