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Protokoll 1, Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)
Telefonmöte via Zoom
Datum:

2021-01-11, kl. 19.00- 21.45

Närvarande:

Stefan Dahlgren, ordförande
Gerd Möllers, vice ordförande och protokollförare
Ann Movitz, kassör
Maria Enryd, sekreterare
Anders Odhner, ledamot
Lars-Göran Larsson, suppleant
Rolf Karlsson, suppleant
Magret Selander, kansliet

Återbud:

§ 1. Mötets öppnande:
Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till kvällens Zoommöte och
öppnade därmed mötet.
§ 2. Närvaro:
Samtliga i CS är närvarande. Magret Selander, kansliet ansluter senare.
§ 3. Förslag till tillägg till dagordning:
• Sd Västra
• Internationella gruppen
• Kommittéarbete
Dagordningen godkändes.
§ 4. Val av protokolljusterare:
Valdes Lars-Göran Larsson valdes att justera kvällens protokoll.
§ 5. Föregående protokoll:
Vi lägger nr 25 protokollet till handlingarna med justering av inkommande skrivelser.
§ 6. Inkommande skrivelser:
Inkommande skrivelser hänsköts till kommande AU.
§ 7. Utgående skrivelser:
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Utgående skrivelser nr 1-2 anmäls vid kommande möte.
§ 8. Rapporter:
a) Ordförande. Stefan Dahlgren rapporterar att han haft möte med SBK angående
utställningsregler vad gäller CERT o Championatregler. Även samtal med Agria, de
skriver ett kontraktsförslag och skickar till oss. Royal har vi ännu inte haft kontakt
med.
b) Vice ordförande. Gerd Möllers rapporterade om den rapport hon skickat ut. Nästa
möte med gruppen Kennelmedlemskap på torsdag denna vecka.
c) Sekreterare. Maria Enryd rapporterar att hon inget har att rapportera.
d) Kassör. Ann Movitz rapporterade att ekonomin är god, bokslutet är nästan klart för
2020. Medlemsintäkterna har minskat under året. Revisorerna skall titta på bokslutet.
Vi behöver få in budget fr kommittéerna, organisationskonferens, utbildning,
papperstidning (vara eller inte vara). Kommittéerna bör skicka in förslag på budget,
VB och VP senast 25 jan till kansliet. Medlemspengen- hur gör vi med villkoren till
distrikten för att vara tydliga.
e) Ledamot. Anders Odhner rapporterar att han inte kommer in i One-Note just nu.
f) Suppleanter. Lars-Göran rapporterar ingenting. Rolf Karlsson rapporterade att han
haft kontakt med Sd Skåne- Blekinge angående disciplinärende.
g) Kansli. Magret Selander rapporterar att hon har en massa jobb att göra i infopärmen
på hemsidan samt uppdatera en massa annat.
§ 9. Rapporter från kommittéerna
Anders Odhner rapporterar:
Pr/Info: Jobbar med hemsidan, 12 000 besök i månaden, Tidningen- digital? Ev 4 digitala nr/
år, kavalkad nr i pappersform. Sponsring jobbar de med, Instagram o Facebook med
tävlingar bl a, Uppfödarsida med premiering för t ex rtg hundar, MH mm.
Bruksprov: Vill ha tidigare resultat på hemsidan, vill ha återkoppling av det möte CS haft
med distrikten. CS skickar sammanfattningen snart.
Utst: SSM arbetsgrupp.
Mental/ avel o utbildning, ingen rapport.
§ 10. Sd Västra:
CS har försökt att samtala med Västra men utan framgång, ansökan om tvångsförvaltning
(CS) skickad till SBK, tidslinje gjord, lokalklubbar (5st) har skickat in skrivelser till distriktet om
omedelbar avgång av Sd styrelse. Rapport från revisionsbyrå har skickats till Rolf, Gerd och
Ann. 77 verifikationer för 2019 saknas, även 2020 är felaktig. Sd Västra har kontaktat SBK
men inte oss i CS. Enligt mejl som gått till Sk Björnåsen kommer Sd Västra att kalla till
medlemsmöte inom kort, detta är enligt Sd Västras mejl sanktionerat av SBK.
CS avvaktar FS möte på SBK som är imorgon tisdag.

§ 11. Internationella gruppen:
Är enig i gruppen att vi bör följa reglerna i SV och WUSV.
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Gruppen föreslår att klubben skall följa SV’s regelverk.
CS diskuterar ett principbeslut och fattar följande; CS fattar ett principbeslut att närma sig
SV och WUSV’s regelverk.
Gruppen vill även att CS inte skall tillåta avel mellan normalpälsade och långhåriga
schäferhundar.
§ 12. Kommittéarbetet:
CS måste få igång arbetet i kommittéerna då det inkommit en del namn på tidigare möte.
Stefan tar tag i utbildningskommittén.
§ 13. Dialogmötena: Rolf och Gerd har skrivit en redovisning. Den bör rapporteras ut till
distrikten, lokalklubbar och kommittéerna.
Samverkan mellan distrikten och deras lokalklubbar.
Finns medlemmar som endast tillhör distrikt och inte lokalklubbar vilket blir ett problem.
CS uppdrar till Gerd och Rolf att göra ett utkast inför ett upplägg av arbetet med förändring
av distriktsindelning.
RAS- dokumentet behöver komma ut på remiss inom organisationen snarast.
§ 14. Beslut under detta möte:
§ 11. Internationella gruppen:
Är enig i gruppen att vi bör följa reglerna i SV och WUSV.
Gruppen föreslår att klubben skall följa SV’s regelverk.
CS diskuterar ett principbeslut och fattar följande;
CS fattar ett principbeslut att närma sig SV och WUSV’s regelverk.
§ 15. Övriga frågor:
§ 16. Nästa möte:
Nästa sammanträde bestäms till 31 januari 2021 kl 18.00. Stefan Dahlgren kommer att kalla
samtliga via Zoom
§ 17. Avslutning:
Stefan Dahlgren tackar samtliga närvarande och avslutar mötet.

Stefan Dahlgren

Ordförande

Lars-Göran Larsson
Justerare

Maria Enryd

Sekreterare

