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Protokoll 12. Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)
Telefonmöte
Datum:

2020-06-09, kl. 19:00

Närvarande:

Stefan Dahlgren, ordförande
Gerd Möllers, vice ordförande
Maria Enryd, sekreterare
Ann Movitz, kassör
Lars-Göran Larsson, suppleant
Rolf Karlsson, suppleant

Återbud:

Magret Selander, kansli. Anders Odhner ledamot

§ 157. Mötets öppnande:
Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till kvällens telefonmöte och
öppnade därmed mötet.
§ 158. Närvaro:
Anders Odhner och Magret Selander har lämnat återbud. Lars-Göran Larsson går upp som
ordinarie istället för Anders Odhner.
§ 159. Förslag till dagordning:
• Rapporter
• Rapporter fr kommittéerna
• Valpfolder
• Erbjudande från MG Event
• Inkomna skrivelser, 109, 102
Dagordningen godkändes.
§ 160. Val av protokolljusterare:
Valdes Lars-Göran Larsson till att justera kvällens protokoll.
§ 161. Föregående protokoll:
Protokollet från 2 juni läses upp och justerades. Protokollet läggs till handlingarna. Maria
skickar ut protokollet till samtliga ledamöter men endast justerare och ordförande justerar.
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§ 162. Rapporter:
a) Ordförande. Stefan Dahlgren rapporterar att han fått ett livstecken från Agria, de vill
ha ett möte den 15 juni. Stefan vill att Ann också deltar på mötet. Vi är inbjudna till
Avelsgruppen på SBK till ett första möte.
b) Vice ordförande. Gerd Möllers rapporterar att hon träffat internationella gruppen,
endast Gerd och Connie Pilgram deltog. Gruppen skaffar sig en egen epostadress.
Regler om vad och hur som gäller vid utställning ut på hemsidan. Wesentest och MH
likställs inom SV.
c) Sekreterare. Maria Enryd, rapporterar att det flyter på samt utskick av protokoll.
d) Kassör. Ann Movitz, läget är gott.
e) Ledamot. Anders Odhner är inte närvarande på kvällens möte.
f) Suppleanter/Sd kommittén.
i.
Lars-Göran Larsson, inget att rapportera. 43 av 172 kennlar, medlemmar i
Schäferhundklubben, har svarat på uppfödarenkäten.
ii.
Rolf Karlsson rapporterar att han har lite mycket just nu.
g) Kansli. Magret Selander, inte närvarande.
§ 163. Rapporter från kommittéerna:
PR/Info har skickat in en rapport precis till dagens möte. Sammankallande Rose Hedman är
med vid mötet och får några utav svaren på kommitténs frågeställningar direkt.
RAS är inte färdigställd ännu.
HD index- enkät till medlemmarna?
§ 164. Valpfoldern
Gerd tänkte vidarebefordra materialet som hon, Daniel Strandberg och Gunilla Sjögren har
angående valpfolder till PR/Info gruppen.
Sponsring för foldern?
§ 165. Erbjudande från MG Event
Om att köpa in maskiner mm. Maria Enryd kommunicerar med Magret Selander om detta för
att få fram beslutet och eventuellt skicka ett svar till MG Event.
§ 166. Inkomna skrivelser 109, avstängd kennel, 102, sociala medier (PR/Info)
Ink 109. Avstängd kennel. Informationen angående detta hanteras av kansliet.
Ink 102. Besvarad med skrivelsen från nya PR/Info.
§ 167. Förslag för tävlan på SSM, vad krävs?
Stefan vill att detta skall arbetas med i bruksprovskommittén skall jobba med denna fråga. Ta
fram ett förslag på regelverk som underlag till kommande beslut.
CS ger Stefan i uppdrag att kommunicera detta med bruksprovkommittén med återkoppling
till CS senast 1/8 2020.
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§ 168. Beslut under detta möte.
CS beslutar att Magret får titta ut en ny dator och meddela styrelsen.
§ 169. Övriga frågor:
Inga övriga frågor.
§ 170. Nästa möte:
Telefonmöte den 16 juni kl. 19:00.
Senast 14 juni, skrivit i One Note eller mejlat Maria ang punkter.
§ 171. Avslutning:
Stefan Dahlgren tackar samtliga närvarande och avslutar mötet.

Stefan Dahlgren

Maria Enryd

Ordförande

Sekreterare

Lars-Göran Larsson
Justerare
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