2022-05-20
Sida 1/4

SKK/KMR nr 3-2022
2022-05-18--19
§ 20 - 31

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för
marknadsföring av rashundar 2022-05-18--19.

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:
Birgitta Bernhed, ordf., Sara Nordin, vice ordf., Camilla Karlsson och Gunilla Sandberg

Adjungerade:
Helena Nyberg och Angelica Christiernin

Protokoll:
Anna Ackenäs

§ 20

Sammanträdet öppnas

Birgitta Bernhed hälsade alla välkomna till kommitténs möte.

§ 21

Val av justerare

Gunilla Sandberg utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 22

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes
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§ 23

Föregående protokoll

Protokoll 2 – 2022 godkändes och lades till handlingarna.

§ 24

Övriga protokoll och protokollsutdrag

Protokollsutdrag från CS nr 1 – 2022
KMR har fått i uppdrag från CS att se över informationen om de brakycefala raserna på
köpahund.se.
Då köpahund.se ska göras om så avvaktar kommittén med detta för att se hur
informationen om de brakycefala raserna kommer att presenteras.

§ 25

Information från ordförande

a) Svenska hunduppfödarföreningen
Birgitta Bernhed har varit i kontakt med Svenska hunduppfödarföreningens ordförande
Bengt-Åke Bogren för att presentera sig och kommittén. Birgitta Bernhed informerade
även om att kommittén är öppen för ett samarbete med Svenska Uppfödarföreningen.
b) Work shop den 27 april
På KF i oktober 2021 hade Birgitta Bernhed, Helena Nyberg och Lotta Skoog en work
shop som hette ”Marknadsföring av rashundar” som var mycket välbesökt och
uppskattad. Önskemål om uppföljning kom upp och den 27 april 2022 hade kommittén
en återträff för de som önskade.
Deltagarna uppskattade uppföljningen och var väldigt engagerade och kom med
mycket bra och användbara tips för vad kommittén ska fortsätta att arbeta med.
Kommittén tackade för informationen.

§ 26

Information från sekreteraren

Ett digitalt uppfödarmöte är bokat den 24 augusti med Ragnvi Hagman som kommer
att prata om forskningsresultatet i projekt gentest för livmoderinflammation hos
hundar.
Kommittén tackade för informationen.
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§ 27

Information från ledamöter

Camilla Karlsson
Work Shop
Camilla Karlsson informerade om att hon kommer att hålla samma work shop som på
KF i november för sin specialklubb, Specialklubben för Bearded Collie.
Kommittén tackade för informationen.

§ 28

Handlingsplan

Kommittén diskuterade länge den nya handlingsplanen och bildade fler arbetsgrupper
för de olika projekten som kommer att genomföras under året.

§ 29

Stockholm Hundmässa

Planeringen för Stockholm Hundmässa är i full gång. KMR kommer att vara ansvariga
för en monter i B-hallen. Kommittén diskuterade om vad budskapet i montern ska vara
och lite om vad personerna som ska arbeta i montern ska prata om.

§ 30

Nästa sammanträde

Kommitténs nästa sammanträde är den 22 september 2022 på kansliet.

§ 31

Sammanträdets avslutas

Kommitténs ordförande, Birgitta Bernhed, tackar kommittén och avslutar
sammanträdet.

Vid protokollet:

Anna Ackenäs
Justeras:
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Birgitta Bernhed

Justeras:

Gunilla Sandberg

Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.

