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Protokoll 2, Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)
Telefonmöte via Zoom
Datum:

2021-02-07, kl. 19.00- 21.45, 2021-02-15 kl. 19.00-22.07

Närvarande:

Stefan Dahlgren, ordförande
Gerd Möllers, vice ordförande
Ann Movitz, kassör
Maria Enryd, sekreterare
Anders Odhner, ledamot (deltar inte i diskussion eller beslut kring
§ 31)
Lars-Göran Larsson, suppleant
Rolf Karlsson, suppleant
Magret Selander, kansliet

Återbud:

§ 18. Mötets öppnande:
Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till kvällens Zoommöte och
öppnade därmed mötet.
§ 19. Närvaro:
Samtliga i CS är närvarande.
§ 20. Förslag till tillägg till dagordning:
• Verksamhetsplan
• Budget
• Uppfödarsektion
Dagordningen godkändes.
§ 21. Val av protokolljusterare:
Valdes Rolf Karlsson valdes att justera kvällens protokoll.
§ 22. Föregående protokoll:
Vi lägger nr 1 protokollet efter vissa justeringar till handlingarna.
§ 23. Inkommande skrivelser:
Inkommande skrivelser hänsköts till kommande AU.
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§ 24. Utgående skrivelser:
Utgående skrivelser läggs till handlingarna.
§ 25. Rapporter:
a) Ordförande. Stefan Dahlgren rapporterar att han haft ett 1a möte med Kattis
Ehrlander, Mia Ekelund, angående utbildning. Maud Eliasson o Jeanette Hedman är
tillfrågade men deltog inte på mötet. Nästa möte 25 feb. Kontaktar även Ann-Kristin
Munter om deltagande. SBK’s Organisationskonferens förra helgen, ingen från oss
deltog.
b) Vice ordförande. Gerd Möllers rapporterade att hon haft kontakt med personer ang
avelskommitté. Dessutom har ytterligare några personer varit intresserade av att
delta i den slutliga utformningen av mål och strategier i RAS dokumentet.
c) Sekreterare. Maria Enryd rapporterar att hon inget har att rapportera.
d) Kassör. Ann Movitz rapporterade att ekonomin är god, nästan 1,1 miljon på kontot.
Revisorerna är snart klara med sin granskning.
e) Ledamot. Anders Odhner rapporterar att han diskuterat med Gerd angående
kommittéerna.
f) Suppleanter. Lars-Göran Larsson, ingen rapport. Rolf Karlsson rapporterade att han
haft kontakt med olika Sd angående årsmötena. Sk Hässle- skickat ett brev fk till CS.
g) Kansli. Magret Selander rapporterar. Förslag från Rolf, införa AU möten igen, inte
fler styrelsemöten. Att CS snarast kommer behandlar Maggans begäran om justering
av sitt avtal till sex månaders uppsägning.
CS behöver se över arbetsordning för CS och kansliet. Bordläggs till nästa
styrelsemöte.
§ 26. Rapporter från kommittéerna
Anders Odhner rapporterar: Kommer en sammanställning till veckan.
Pr/Info:
Bruksprov:
Utst:
Mental/ avel o utbildning:
§ 27. Sd Västra: Gerd rapporterade att SKK/CS enligt uppgift fattat beslut gällande vår
ansökan om tvångsförvaltning vid sitt sammanträde den 29 januari och att detta beslut
innebär att ärendet skickas tillbaka till SBK/FS för att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda
förhållandena i Sd Västra. SKK har ännu inte offentliggjort något protokoll.
§ 28. Verksamhetsplan 2021: CS går igenom och diskuterar mål och aktivitetsplanen för
2021. Pandemin har satt käppar i hjulen för hela organisationen samt den
misstroendeförklaring som riktades mot CS. Några prioriterade mål sätts upp. (Bilaga
dokument Verksamhetsplan 2021)
§ 29. Budget: CS går igenom de inskickade budgetunderlagen från kommittéerna. Stefan tar
vissa frågor med PR/Info medan Anders kontaktar övriga kommittéer.
CS beslutar att ajournera kvällens möte till 15 feb kl 19.00. Stefan skickar kallelse.
Mötet avslutades 21:43.
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Mötet återupptas 15 februari kl 19,00. Samtliga i CS närvarande samt kansliet.
Budgetdelarna och VP §§ 28-29
Beslut angående SSM utställning. CS beslutar att ställa in 2021 års SSM utställning på
grund av rådande omständigheter kring CoVid-19. Punkten är omedelbart justerad.
§ 30. Uppfödarsektion: Arbetsgruppens redovisning är utskickad till CS som underlag inför
beslut. Gerd föreslår att klubben nu utser sammankallande och medlemmar i
uppfödarsektionen så att denna kan börja utforma de närmare detaljerna i sin verksamhet
samt att PR/Info kopplas in för att förbereda hur detta ska lanseras ut till uppfödare, både
medlemmar och ännu inte medlemmar.
CS beslutade att införa en uppfödarsektion/ uppfödarråd i enlighet med förslaget.
Stefan kontaktar en person som visat intresse vid tidigare samtal.
§ 31. Sk Hässle: CS har fått skrivelse från Sd Skåne-Blekinge angående Sk Hässle. (Ink 39)
Under denna punkt är inte Anders Odhner delaktig i någon form av beslut. Lars- Göran går in
som ordinarie under denna punkt.
CS beslutar att hos SBK/FS begära att Sk Hässle upphör som lokalområde inom Svenska
Schäferhundklubben. Punkten är omedelbart justerad.
Stefan svarar på Sk Hässles skrivelse med kopia till Sd Skåne-Blekinge.
§ 32. Beslut under detta möte:
§ 29. Beslut angående SSM utställning. CS beslutar att ställa in 2021 års SSM utställning på
grund av rådande omständigheter kring CoVid-19. Punkten är omedelbart justerad.
§ 30. Uppfödarsektion: Arbetsgruppens redovisning är utskickat till CS som underlag inför
beslut.
CS beslutade att införa en uppfödarsektion/ uppfödarråd.
§ 31. Sk Hässle: CS har fått skrivelse från Sd Skåne-Blekinge angående Sk Hässle. (Ink 39)
Under denna punkt är inte Anders Odhner delaktig i någon form av beslut. Lars- Göran går in
som ordinarie under denna punkt.
CS beslutar att hos SBK/FS begära att Sk Hässle upphör som lokalområde inom Svenska
Schäferhundklubben. Punkten är omedelbart justerad.
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§ 33. Övriga frågor: Specialdomare/medlemskap. Kansliet aviserar. Medlemslistan skickas
endast till kassör o ordförande, resterande får höra av sig om behovet av listan finns.
§ 34. Nästa möte:
Nästa sammanträde bestäms till 14/3 2021 kl 14.00. Stefan Dahlgren kommer att kalla
samtliga via Zoom. Sammankallande i kommittéerna och Sd kommer att inbjudas.
Nästa CS sammanträde 22/3 kl 19.00.
§ 35. Avslutning:
Stefan Dahlgren tackar samtliga närvarande och avslutar mötet.

Stefan Dahlgren
Ordförande

Rolf Karlsson
Justerare

Maria Enryd

Sekreterare

