Protokoll 10 /2013
Svenska Schäferhundklubben
CS-möte
Datum: 2013-01-26--27
Plats: Scandic hotel, Örebro
Närvarande:

Anneli Hultman, ordförande
Reino Oskarsson, vice ordförande
Nina Prytz, sekreterare
Håkan Hvitman, kassör
Klaus Ostheller, ledamot

Anmält förhinder:

Cecilia Paulsson, suppleant
Åke Johansson, suppleant
Sune Harlén, adjungerad

§ 114

Mötets öppnande
Anneli Hultman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 115

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 116

Val av protokolljusterare
Klaus Ostheller valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 117

Föregående protokoll
Efter genomgång av föregående protokoll lades det till handlingarna.

§ 118

Inkomna skrivelser
172, 178 RAS
CS avser att avelskommittén skall fortsätta jobba med frågan efter årsmötet.
SBK informeras.
173 Ersättning till WUSV-deltagarna
Lades till handlingarna.
174, 193, 193 A Rekommendation för IPO-domarutbildning
CS rekommenderar Ewa-Lynn Wezelius och Jonas Backelin att gå SBK:s
domarutbildning.

152, 176, 182 Ansökan årets allroundhund samt förslag till nya statuter

Årets allroundhund 2012 tilldelas Beathalandet Macho med ägare Emilia
Edman. (För andra gången! Stort grattis!)
Arbetet med förslag till nya statuerna hänskjuts till CS-möte i maj.
179 Intresseanmälan BPH
Lades till handlingarna.
181 Rasklubbsruta Hundsport
Lades till handlingarna.
183 RJ Backamolägret och SSM IPO 2013-2014
Lades till handlingarna.
184 Avelskonferens mars 2013
CS beslutar att avstå från att skicka representant detta år.
185 Ansökan om förtjänsttecken guld
Sd Västmanland ansöker om förtjänsttecken i guld till följande medlemmar:
Ivan Vestlund, Britt Vestlund, Johnny Waltersson, Laila Sundin och Susanne
Eriksson.
CS beslutar att godkänna ansökan.
188 Sk Borås
Lades till handlingarna
.
190 Avels- och uppfödargrupper SSM
CUK har ej inkommit med yttrande varför skrivelsen hänskjuts till nästa CSmöte efter påminnelse till CUK.
191Specialdomare
CUK har ej inkommit med yttrande varför skrivelsen hänskjuts till nästa CSmöte efter påminnelse till CUK.
196, 197 SKK domarutbildning
Lades till handlingarna.
Dock kommer CUK få ett uppdrag att uppdatera regelverket kring utbildning av
specialdomare inklusive de rutiner som gäller inför elev- och
aspiranttjänstgöring och för de domare som skall skriva utlåtande efter
aspiranttjänstgöringar etc.
202 Bestridande av faktura
Anneli tar kontakt med revisorerna för att få deras åsikt kring vidare
handläggning.
205 Ansökan om förtjänsttecken brons
Sd Gävleborg ansöker om Svenska Schäferhundklubbens förtjänsttecken i brons
till följande medlemmar: Anneli Hultman, Eva Enblom och Annette Fängström.
CS beslutar att godkänna ansökan. Anneli Hultman deltog ej i detta beslut.
206, 207, 208 Ansökan om avelskorningar

Se punkt 125 c.
§ 119

Utgående skrivelser

§ 120

Rapporter
a) Ordförande
Nya stadgar
Anneli rapporerade bakgrunden till att årsmötet ska hållas enligt SBK:s
normalstadgar för rasklubb med två nivåer.
Hemsidan
Nya hemsidan visades. Det nya avtalsförslaget från eSolutions/Hundpoolen
är ok förutom att både kassör och ordförande ska underteckna.
Kansliet
Då Sune Harlén under hösten signalerat att han vill trappa ned beslutar CS
att flytta kansliet till Magret Selander. Övergång till nytt kansli kommer att
ske under första halvåret 2013. En arbetsfördelning mellan Gunilla Brenner
och Magret Selander kommer att utarbetas. Arbetsuppgifter kommer även att
omfördelas till sekreterare och webmaster. Datum kring överflyttning och
fastställande av arbetsfördelning beslutas senare.
Samarbetsavtal
Förslag upprättades till fördelning av aktivitetspotten inför förhandling med
Agria.
b) Vice ordförande
Reino jobbar vidare med planering för utbildningsvecka. Den kommer inte
att förläggas till Backamo, utan alternativ plats diskuteras.
c) Kassör
Håkan gick igenom prognosen för 2012 och förslag till budget 2013.
d) Sekreterare
Inget att rapportera.
e) Ledamot
Inget att rapportera.
f) 1 suppleant
Inget att rapportera.
g) 2 suppleant
Inget att rapportera.
h) Kansliet
Inget att rapportera.
i) Ag ungdom

Ett lydnads- och ett dragläger är under planering. Ag Ungdom ställer sig
också positiva till att medverka vid ett läger i Metsakodu om Sk Habo
arrangerar ett i år också.
Ekonomisk rapportering från förra året saknas fortfarande.
CS vill ha ett förtydligande vad Ag ungdom respektive SK Habo tar ansvar
för.
§ 121

Avelskommittén
Ingen rapport förelåg.

§ 122

Bruksprovskommittén
Ingen rapport förelåg.

§ 123

Utställningskommittén
Ingen rapport förelåg.

§ 124

Valberedningen
Nulägesrapport, arbetet fortskrider.

§ 125

Övriga frågor
a) Valphänvisningsförslag
Det förslag som utarbetats av Catrina Björk utgör en god grund för vidare
arbete. Uppdraget överlämnas till 2013 års avelskommitté med hög prioritet.
b) SSM IPO 2013 Avtal och regelverk
Med anledning av att SK Björnåsen hoppat av som arrangör för SSM IPO
2013-2014 kommer CS att annonsera efter ny arrangör i Schäfertidningen
och på hemsidan.
Frågan om avtal och regelverk hänskjuts tills det är klart med ny arrangör.
c) Fastställande av avelskorningar 2013
CS beslutar att godkänna följande ansökningar för avelskorningar 2013:
SK Umeå: 2013-06-08 och 2013-09-11
SK Solsta: 2013-04-15, 2013-05-05 och 2013-10-06
SK Stehag: 2013-06-01
SK Enköping: 2013-04-27, 2013-07-12 och 2013-09-28
SK Lövsättra: 2013-06-01 och 2013-12-07
d) Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
Förslag till Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsplan 2013
färdigställdes.
e) Ungdomsläger
Sk Habo har inkommit med en intresseanmälan att arrangera ett
ungdomsläger i Metsakodu. CS ställer sig positiva men vill ha ett
förtydligande av vad som bedrivs i Ag Ungdoms regi och vad som är
Sk Habos ansvar. CS önskar också en preliminär budget och påminner om
att en ekonomisk rapportering från förra årets läger ännu inte inkommit.

CS vill också klargöra att det råder nolltolerans avseende alkohol och droger
i samband med vår barn- och ungdomsverksamhet.
f) Telefon
CS beslutar att Anneli ska erhålla 2000:- per år i telefonersättning.
Anneli deltog ej i detta beslut.
§ 126

Nästa möte
Nästa CS-möte blir ett telefonmöte den 2013-02-27.

§ 127

Mötets avslutande
Anneli tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Nina Prytz

Justeras

Anneli Hultman

Klaus Ostheller

