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Protokoll 10. Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)
Telefonmöte
Datum:

2020-05-25

Närvarande:

Stefan Dahlgren, ordförande
Gerd Möllers, vice ordförande samt sekreterare vid dagens möte
Ann Movitz, kassör
Anders Odhner ledamot
Lars-Göran Larsson, suppleant
Rolf Karlsson, suppleant
Magret Selander, kansli

Återbud:

Maria Enryd, sekreterare

§ 130. Mötets öppnande:
Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till kvällens telefonmöte och
öppnade därmed mötet.
§ 131. Närvaro:
Samtliga ledamöter utom Maria Enryd.
§ 132. Förslag till dagordning:
• Rapporter
• Rapporter fr kommittéerna
• Arbetsordning inom CS
• Inkommande skrivelser nr 114 (dispensansökan) samt nr 115 (Sk Romelanda
ang bruksprov)
Dagordningen godkändes.
§ 133. Val av protokolljusterare:
Valdes Rolf Karlsson till att justera kvällens protokoll.
§ 134. Föregående protokoll:
Protokollet från 12 maj lästes upp och justerades.
§ 135. Rapporter:
a) Ordförande. Stefan Dahlgren rapporterar att han, Rolf Karlsson och Magret Selander
kommer att ha informationsmöte med företrädare för samtliga distrikt i morgon kväll
per telefon. Det har också kommit svar på en fråga som ställdes inom Dialoggrupp
grå och som gällde frågan om klubben kunde ha eget avtal med Agria, vilket går bra.
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b)

c)
d)
e)

f)

g)

Diskussion kring att förnya våra avtal med Royal och Agria har ännu inte kommit
igång.
Vice ordförande. Gerd Möllers rapporterar
i.
dels från möte den 14 maj med Jeanette Edsjö angående hennes ansökan
som webmaster samt rörande Schäfertidningen. Eftersom klubben tagit
principbeslut om att allt funktionärsarbete ska ske ideellt tackade klubben nej
till hennes ansökan som webmaster. Under mötet kom fram att de aktuella
domännamnen tillhör Jeanette Edsjö sedan maj 2018. Vid sådant förhållande
finns inte anledning för klubben att lämna ersättning för dessa. Jeanette Edsjö
kommer att fortsättningsvis äga och driva webbtidningen Schäfertidningen.
Dessutom uppkom fråga om distriktens och lokalklubbarnas egna hemsidor
där Jeanette Edsjö f.n. har klubbens administratörsbefogenhet vilket ska föras
över till CS. Separata minnesanteckningar finns.
ii.
dels – i samråd med Anders Odhner – rörande arbetet med ny struktur för
avels- och mentalkommittéerna. Ett förslag diskuterades och det beslöts att
arbetet med att söka ledamöter till den ombildade kommittén skulle inledas
tillsammans med PR/Info-kommittén. Stefan Dahlgren underrättat PR/Infokommittén.
Sekreterare. Maria Enryd, ej närvarande
Kassör. Ann Movitz, läget är gott.
Ledamot. Anders Odhner rapporterade att han har för avsikt att begära in rapporter
över kommittéernas arbete hittills. Utställningskommittén har redan lämnat sådan
rapport. Det finns ett önskemål från utbildningskommittén om samrådsmöte med
samtliga kommittéer och CS.
Suppleanter/Sd kommittén.
i.
Lars-Göran Larsson, inget att rapportera.
ii.
Rolf Karlsson rapporterar att skrivelserna angående Sk Warberg och Sk
Hässle översänts till respektive distrikt för utredning.
Kansli. Magret Selander, inget att rapportera.

§ 136. Rapporter från kommittéerna:
Anders Odhner har inte något utöver vad som angetts ovan att rapportera.
§ 137. Arbetsordning inom CS
Stefan Dahlgren föreslår följande: Sedan det fysiska styrelsemötet i april ställdes in har CS
haft telefonmöten i stort sett varje vecka. Med början efter mötet den 2 juni är förslaget att
hålla telefonmöten varannan vecka. Frågor från CS som ska behandlas på styrelsemöte ska
anmälas via OneNote (fliken Centralstyrelsen – CS-Allmänt) senast söndagen innan
respektive möte. Sekreteraren sammanställer därefter förslag till dagordning.
CS beslutar att arbeta i enlighet med detta förslag.
§ 138. Inkommande nr 114, dispensansökan
Klubbens grundläggande inställning är att avstyrka avel på föräldradjur med C-höfter. Stefan
Dahlgren skriver förslag till yttrande till SKK.
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§ 139. Inkommande nr 115, bruksprov
Skrivelsen remitteras till bruksprovskommittén för utredning.
§ 140. Nya ledamöter i PR/Info-kommittén
CS utser – på sammankallanden Rose Hedmans förslag – Anna Warren Haglund, Kajsa
Johansson, Linda Salmela och Silvana Ahleby att ingå i PR/Info-kommittén.
§ 141. Övriga frågor: Beslöts uppvakta Reino Oskarsson med blommor på instundande
jämn födelsedag. Magret Selander ombesörjer detta.
§ 142. Nästa möte:
Telefonmöte den 2 juni kl. 19:00.
§ 142. Avslutning:
Stefan Dahlgren tackar samtliga närvarande och avslutar mötet.

Stefan Dahlgren

Gerd Möllers

Ordförande

Sekreterare

Rolf Karlsson
Justerare

