Protokoll
Svenska Schäferhundklubben
CS-möte
Datum: 2013-11-23--24
Plats: Scandic Hotel, Örebro
Närvarande:

Anneli Hultman, ordförande
Nina Prytz, sekreterare
Håkan Hvitman, kassör
Klaus Ostheller, ledamot
Cecilia Paulson 1 suppleant, endast lördag
Tina Fridh, 2 suppleant
Magret Selander, kansliet, adjungerad
Ingrid Hansson, lördag till klockan 14

Ej närvarande:

Reino Oskarsson

§ 91

Mötets öppnande
Anneli hälsade välkomna och öppnade därmed mötet. Cecilia ersätter Reino som
ordinarie ledamot på lördagen och Tina ersätter Reino under söndagen.

§ 92

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 93

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

§ 94

Föregående protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 95

Inkomna skrivelser
Ink 112, 113, 115- 117, 121- 123, 125
Ink 112
Motion 1 från Sd Skaraborg
AVELSKORNING
Vid inbjudan av utländsk avelskorningsdomare skall denna inneha SVauktorisering.
Motivering: För att säkerhetsställa kvaliteten för Svensk Schäferhundklubb och
den enskilda hundägaren.

CS avstyrker motionen.
Motivering: Vid årsmötet för 2010 (12/3 2011 i Sollentuna) antogs en motion
från Sd Skåne-Blekinge som hävde beslutet att inte få använda utländska
domare vid föreningens avelskorningar. Med utländska domare avses domare
som är SV-auktoriserade eller SV-erkända.
CS konstaterar att detta årsmötesbeslut inte är känt ute i landet.
Distrikt och/eller lokalklubbar måste beakta ovanstående krav när de bjuder in
utländska domare för att döma avelskorning.
CS uppmanar också Avelskommittén att snarast uppdatera anvisningarna för
avelskorningen.
Ink 113
Motion 2 från Sd Skaraborg
UHP
Vad det gäller UHP vill vi att Svensk Schäferhundklubb återtar
huvudmannaskapet från SBK.
Motivering: Intresse och deltagarantal har kraftigt minskat under SBK:s
huvudmannaskap.
CS avstyrker motionen.
Motivering: UHP är ett officiellt prov under en försöksperiod om tre år och
kommer att utvärderas under 2014.
CS kommer att arbeta i motionärens anda och verka för att återta
huvudmannaskapet för UHP när utvärderingen sker.
Ink 115
CS tillstyrker Dodo Sandahls ansökan att bli domare på schäfer.
Ink 116
Inbjudan till SBK:s Organisationskonferens 2014-02-01—02.
Reino tillfrågas om deltagande för Schäferhundklubbens räkning.
Ink 117
Lades till handlingarna.
Ink 121
CS beslutar att tillstyrka Sd Sörmlands ansökan om förtjänsttecken i guld till
Jarmo Heiskanen och Katarina Erlander.
Ink 122
CS beslutar att tillstyrka Sd Övre Norrlands ansökan om förtjänsttecken i guld
till Åke Johansson och Ove Rönnbäck.
Ink 123
Ansökan om bildande av ny lokalklubb i Knickarp.
CS avslår ansökan med följande motiveringar:

Inledningsvis konstateras att två medlemmar i den föreslagna styrelsen ej är
medlemmar i Svenska Schäferhundklubben.
Sd Skåne Blekinge håller för närvarande på att avveckla två lokalklubbar på
grund av för få medlemmar.
Knickarp ligger geografiskt nära såväl Sk Sturup som Sk Assartorp.
Sammantaget ser CS att Knickarp i dagsläget snarare borde börja som en
träningsgrupp under en brukshundklubb alternativt befintlig lokal
schäferhundklubb.
Om gruppen sedan är stabil över tid och huvudsakligen ägnar sig åt
schäferverksamhet i enlighet med klubbens stadgar kan man inkomma med en
ny ansökan senare.
Punkten omedelbart justerad.
Ink 125
Sd Skåne Blekinge har beslutat att lägga ner Sk Perstorp.
CS tillstyrker ett upplösande av Sk Perstorp.
§ 96

Utgående skrivelser
Utg 15
Skrivelse till Anders Eriksson att tidigare avstängning som avelskorningsdomare
är hävd med omedelbar verkan.
Utg 16
Skrivelse till SBK angående stadgar.
Utg 17
Skrivelse till SBK angående FHTE.
Utg 18
Skrivelse till SBK där Schäferhundklubben föreslår Johan Holmlund som
representant för schäfer i SBK:s nybildade IPO-grupp.

§ 97

Rapporter
a) Ordförande
Uppfödarmöte har avhållits i Göteborg 2013-11-16. 12 uppfödare deltog.
2013-11-30 kommer ett uppfödarmöte att avhållas i Stockholm.
b) Vice ordförande
Inget att rapportera.
c) Kassör
Håkan gick igenom ekonomisk rapport.
d) Sekreterare
Inget att rapportera.
e) Ledamot
Inget att rapportera.
f) 1 suppleant
Inget att rapportera.
g) 2 suppleant
Tina rapporterade att hon varit på konferens för rasklubbarna i SBK:s regi.
Syftet med konferensen var att etablera kontakt med rasklubbar för att
förbättra bruksrasers möjligheter till utbildning.

h) Kansliet
Arbete pågår med att utveckla rutiner och arbetssätt och i samarbete med
webmaster uppdatera hemsida och infopärm.
i) Avelskommittén
Kommittén är i stort behov av personer som kan hantera och registrera
inkommande data från tävlingar och prov för vidare publicering i
sammanställd form. Ann-louise ”Lisa” Grahn, Alunda och Jessica Öhlund,
Grödinge, föreslås som ordinarie ledamöter i Avelskommittén.
CS beslutar att Lisa Grahn och Jessica Öhlund tillsätts som ordinarie
ledamöter i Avelskommittén.
j) Bruksprovskommittén
Se SSM IPO 2014.
k) Utställningskommittén
-Ingrid rapporterade att flera arrangörer ej har betalat den så kallade ”35kronan” efter genomförda utställningar. En påminnelse till dessa arrangörer
kommer att skickas ut. Om betalning ändå uteblir skickas en faktura med en
faktureringsavgift på 100:-.
-Barn med hund kommer att införas på samtliga specialutställningar från och
med 2014. Åldersklasser 6-10 samt 11-15 år.
-Årets bästa uppfödargrupp valp införs från SSM 2014. Perioden gäller från
SSM till SSM.
-Mätning av alla hundar från 12 månader på samtliga specialutställningar
2014.
CS beslutar
-att införa 10-i-topp för bruksklasserna och 5-i-topp för uppfödargrupper på
specialutställning enligt CUK:s förslag.
-att som valpdomare till SSM inbjuda
2015: Anders Eriksson och Ann-Cathrine Edoff
2016: Fredrik Steen och Patrik Blomqvist
2017: Lars Nielsen och Ulrica Barck
-att genomföra en konferens för specialdomare och exteriörbeskrivare under
2014
-att fastställa datum för SSM utställning enligt nedan:
2015: 24-26 juli
2016: 29-31 juli
2017: 28-40 juli
2018: 26-28 juli
2019: 24-26 juli
l) SSM nationellt bruks 2014
Avtalsförslag utarbetas.
m) SSM IPO 2014
CS beslutar att IPO SSM 2014 genomförs på Visingsö 1-3 augusti i
Bruksprovskommitténs regi. Provet omfattar BSL 3, IPO 3 och BSL 1 för
ungdomar och är inofficiellt.
Avtalsförslag utarbetas.
n) Tidningen
Tidningen har varit försenad de senaste två numren vilket vållat mycket

irritation i klubben. URMA har m a a förseningen reducerat sin faktura
enligt det avtal som råder.
o) Hemsidan/PR
Klubben kommer att vara representerad med monter vid Stockholms
Hundmässa och My Dog i Göteborg.
Förslag till ett annonseringspaket avseende tidning, hemsida och SSMkataloger diskuterades.
p) SSM utställning 2014
Cecilia rapporterar att man jobbar vidare på att ta kontakt med alla försäljare
som var med i år.
Martin Hallengren kommer att ingå som 4:e medlem i projektgruppen.
§ 98

Övriga frågor
a) SSM 2011 Överenskommelse om avbetalningsplan Sd Skåne Blekinge
Överenskommelse har skett mellan CS och Sd Skåne Blekinge gällande
avbetalningsplan enligt årsmötesbeslut.
Sd Skåne Blekinge skall betala ett belopp motsvarande 10 % av föregående
års omsättning. Betalning sker senast 31.1 nästföljande år. Uppföljning av
överenskommelsen kommer att ske senast i december 2015.
Punkten omedelbart justerad.
b) Kansliet
CS har analyserat de administrativa kostnaderna för 2013. För 2013
budgeterades omställningskostnader för flytt av kansli. I arbetet med
budgeten för 2014 måste kostnaderna för administrationen reduceras.
Med anledning här av beslutar CS att handläggningen av medlemsärenden
överförs från Gunilla Brenner till kansliet senast 2014-01-31.
c) Budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
En första version diskuterades.
Vid genomgång av klubbens ekonomi och planering inför kommande år
diskuterades den höga kostnaden för produktionen av vår tidning.

d)

e)

f)

g)

CS beslutar att under december 2013 säga upp avtalet med URMA
angående produktion av klubbens tidning samt som redaktör för densamma
och göra en översyn av framtida tidningsproduktion samt kostnaderna för
denna. Uppsägningstiden är ett år enligt rådande avtal.
Statuter årets Allroundschäfer
Nya statuter har utarbetats och kommer att införas på hemsidan och i
tidningen.
Ackvisitionsfolder
Rose Hedman och Magret Selander får i uppdrag att jobba vidare med
ackvisitionsfoldern.
Statuter Universalsegrare
Anneli får i uppdrag att utarbeta förslag till nya statuter för Universalsegrare
överensstämmande med WUSV:s regelverk.
Förtjänsttecken
CS beslutar att utdela förtjänsttecken i silver till
Marie Nicholaysen, Sd Övre Norrland
Lars Brändström, Sd Övre Norrland
Lena Hallin Hedström, Sd Stockholm

CS beslutar att utdela förtjänsttecken i brons till
Bo Hedström, Sd Stockholm
Hans Åke Gustafsson, Sd Stockholm
Anders Carlsson, Sd Stockholm
h) Dom från Göta Hovrätt
Med anledning av dom i Göta Hovrätt så tillskriver vi SBK och anmodar
dem att kontakta SKK i denna fråga.
§ 99

Nästa möte
Nästa CS-möte är den 25-26.1 2014.

§ 100

Mötets avslutande
Anneli tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid anteckningarna

Nina Prytz

Justeras

Anneli Hultman

Klaus Ostheller

