
  

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll 4/2019, styrelsemöte Centralstyrelsen (CS) 
 
Plats:  Telefonmöte 
Datum:  2019-06-13 
 
 
Närvarande:  Stefan Dahlgren, ordförande 
 Gerd Möllers, vice ordförande 

Ann Movitz, kassör  

Mats Falkeman, sekreterare  

Gunnar Furvik, ledamot 
Maria Enryd, suppleant 
Lars-Göran Larsson, suppleant 
Magret Selander, kansli 
 

§ 80  Mötets öppnande 
Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till kvällens 
mötesförhandlingar och öppnade därmed mötet. 
 
§ 81 Närvarokontroll 
Samtliga närvarande. 
  
§ 82  Förslag till dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 83 Val av protokolljusterare 
Valdes Ann Movitz. 
 
§ 84 Föregående protokoll 
Genomgicks och lades till handlingarna. 
 
§ 85 Inkomna skrivelser 
42 Skattemyndigheten, klar 
43 Inbjudan IGP VM Italien, klar 
44 Info WUSV, information om “the International Championship for Rescue Dogs together  
     with the Bundessiegerprüfung section Rescue Dogs in Böblingen on July 4, 2019”, klar. 
45 Oacceptabelt betende SBK, klar 
46 Rökförbud på utställningsplatsen, klar 
47 Förfrågan från Tomas Fröding, ärendet behandlas av PR/Info kommittén. 
48 Fråga från P Utter Sd Västra, hanteras av Gunnar Furvik 
49 Information från Danska Schäferhundklubben, klar  
50 Oacceptabelt beteende, klar 
51 Fråga från P Utter, hanteras av Gunnar Furvik 
52 Information gällande bedrägerier, bordlägges till nästa möte. 
53 Angående resultatlistan från Sk Hagatorp, se § 55, klar. 
54 Info från Anne Fath WUSV, att MH i Sverige även är godkänt i Tyskland.  
     Maggan fick i uppdrag att ordna så att information sätts sätts ut på hemsidan och  
     tidningen. Maggan informerar även Sk och Sd. 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

55 Fråga från utst. kommittén ang Sk Hagatorp.  
      Inkommen skrivelse från utställningskommittén gällande brytande av regler på utställning 
      fattade CS beslut om att tilldela aktuell arrangör en varning/erinran att man måste 
förhålla sig till gällande regelverk.  
56 Oacceptabelt beteende, klar. 
57 Info från WUSV, ärendet behandlas av Avelskommittén. 
58 Info från domarkonferensen, klar  
59 Ansökan ny lokalklubb, ”Bergslagens Schäferhundklubb”. CS beslutade att godkänna 
     den nya lokalklubben. Gunnar Furvik utågs till mentor. Maggan fick i uppdrag att  
     meddela distrikt och lokalklubb. 
 
§ 86 Utgående skrivelser 
9 Gällande regelverk till Sk Ågesta/Sd Stockholm. 
 
§ 87 Bordlagda ärenden 
Inga förelåg. 
 
§ 88 RAS 
Skrivelse angående RAS från SBK. Skall vara SKK tillhanda senast den 1/9.  
Gerd fick i uppdrag att samordna detta ärende.   
 
§ 89 SSM utställning Vårgårda 
Diskussion fördes om antalet figuranter på modprovet. CS beslutade att det skall vara 4 st 
figuranter på plats. CS står för den extra kostnaden. Stefan fick i uppdrag att meddela 
Daniel Strandberg i egenskap som ansvarig för utställningen. 
 
CS beslutade att tilldela 5.000 kr för ungdomsverksamheten på utställningen. 
 
§ 90 Representation SSM arrangemang 
SSM Utställning:  Stefan Dahlgren 
IGP SSM Hofors: Marie Enryd 
IPO-FH Sturup:    Stefan fick i uppdrag att kontakta bruksprovs kommittén  
 
§ 91 PR & Info/ redaktion 
CS beslutade att dessa kommittéer slås ihop till Pr/Info kommttén.  
 
§ 92 HD-index skrivning, överenskommelse SBK 
CS beslutade att skrivningen daterad 2018-09-24, med SBK gäller. Stefan fick i uppdrag 
att ta fram skrivelse. 
 
§ 93 Remiss distriktsindelning 
Arbetsgruppen kommer att ta fram en förklarande text till remissen. 
 
§ 94 Förslag policy indrivning fordringar 
CS beslutade att tillstyrka förslaget på policy från Ann Movitz. 
 
§ 95 Rapporter 
 

a) Ordförande 
Stefan rapporterade från SBK kongressen. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

b) Vice ordförande 
Gerd har till stor del arbetat med RAS dokumentet. 
 

c) Sekreterare 
Inget att rapportera 
 

d) Kassör 
Ann föredrog de ärenden som hanteras. 
 

e) Ledamot/ Sd kom 
Inget att rapportera 
 

f) Suppleanter 
Inget att rapportera 
 

g) Kansli 
Inget att rapportera 
 

h) Hemsida 
Med anledning av att det inkommit en propå från Jeanette att avtalet är angivet exkl 
moms, menar CS att avtalet ska innefatat moms, viket CS godkänner och betalar 
inneliggande faktura. 
 

§ 96 Övriga frågor 
a) Spärrade dokument 

På förekommen anledning meddelade Maggan att ett flertal dokument som omfattar 
vår verksamhet, är lösenordsskyddade, vilket bidrar till extra arbete om personer 
slutar som har centrala funktioner. 
 
CS beslutade att inga lösenordsskyddade dokument skall tillsändas kansliet. 
Maggan meddelar kommittéerna. 
 

b) Skrivelse SBK gällande rasföreträde, tävlingar 
Stefan meddelade att rasklubbana gemensamt skall skicka in motion till SBK. 
 

§ 97 Nästa möte 
CS telefonmöte 10/7. 
 
§ 98 Avslutning 
Stefan tackar de närvarande och avslutar mötet. 
 
 

 
Mats Falkeman  Stefan Dahlgren 
Sekreterare   Ordförande 
 
 
   
    
   Ann Movitz 
   Justerare 
   


