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Protokoll 14. Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)
Telefonmöte
Datum:

2020-06-30, kl. 19.00-21.05

Närvarande:

Stefan Dahlgren, ordförande
Gerd Möllers, vice ordförande
Anders Odhner ledamot
Ann Movitz, kassör
Rolf Karlsson, tjänstgör som ordinarie ledamot i Maria Enryds
ställe
Magret Selander, kansli

Återbud:

Maria Enryd, sekreterare
Lars-Göran Larsson, suppleant

§ 186. Mötets öppnande:
Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till kvällens telefonmöte och
öppnade därmed mötet.
§ 187. Närvaro:
Maria Enryd och Lars-Göran Larsson har lämnat återbud.
§ 188. Förslag till dagordning:
• Rapporter
• Inkommande skrivelser
o Ink 135 och 137 ang medlemspengen
o Ink 137 och 141 ang reaktion på medlemsbladet
o Ink 140 avsägelse av uppdrag
• Bordlagd fråga avseende utbildningsinsatser
Dagordningen godkändes.
§ 189. Val av protokolljusterare:
Valdes Anders Odhner att justera kvällens protokoll.
§ 190. Föregående protokoll:
Protokollet från 16 juni 2020 läses upp. Protokollet läggs till handlingarna.
Det antecknas att justering gjorts i protokoll nr 9, den 12 maj 2020, efter påpekande från
Mats Höglund. Det sålunda justerade protokollet finns nu på hemsidan.
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§ 191. Rapporter:
a) Ordförande. Stefan Dahlgren rapporterar att han skickat in ansökan till patent- och
registreringsverket om att skydda ”Svensk Schäfertidning” som ordmärke i två
klasser, avseende papperstidning och webbtidning. Det finns också möjlighet att
skydda vårt varumärke. Denna fråga får tas upp när vår varumärkespolicy är närmare
fastlagd. Han rapporterar från senaste mötet med dialoggrupp grå, bl.a. avseende
frågan om tillgång till konto hos Zoom-appen, tillgång/login till ”Medlem online” samt
hanteringen av motioner till SBK:s kongress under hösten. Vidare har Agria hört av
sig angående rasprofil till deras hemsida. Detta har remitterats till PR/Info-kommittén.
b) Vice ordförande. Gerd Möllers rapporterar att de sista justeringarna sker i RAS.
c) Sekreterare. Maria Enryd, ej närvarande på mötet.
d) Kassör. Ann Movitz redogör för klubbens ekonomiska ställning som innebär att
resultatet f.n. uppgår till ca 100 000 kr om man räknar bort från de medel som
tillkommer distrikten.
e) Ledamot. Anders Odhner rapporterar att han håller på att sammanställa
halvårsrapporter från kommittéerna.
f) Suppleanter/Sd kommittén.
a. Lars-Göran Larsson, inte närvarande.
b. Rolf Karlsson rapporterar att skrivelsen från en medlem i Sk Hässle besvarats
av Sk-klubben och nu handläggs inom distriktet. Ärendet kommer att
rapporteras till CS vid senare tillfälle.
g) Kansli. Magret Selander rapporterar att hon inom kort kommer att köpa in en dator
med beräknad kostnad om ca 3 500 kr. Hon rapporterar vidare att Sk Göteborg, som
lämnade in sin ansökan i november 2019 och som CS godkände vid sammanträdet i
januari 2020, ännu inte kommit in med de efterfrågade handlingarna. Hon har vidare
fått en förfrågan från en person i Sk Alvesta om att flytta en IGP-tävling. Problemet är
att Sk Alvesta hittills inte lämnat in någon styrelseförteckning och att ärendet därför
inte kan handläggas eftersom det är oklart vem som äger agera i Sk Alvestas namn.
§ 192. Inkommande skrivelser
A) 135 Skrivelse ang medlemsavgift 2020. Ärendet diskuteras tillsammans med C) 138.
Det framkommer att endast fyra distrikt redovisat sina åtgärder när det gäller
föreningsteknik. Det föreligger även stora brister i distriktens redovisning av
föreningshandlingar till kansliet. Detta gäller samtliga distrikt utom två. Magret
Selander har upprättat en lista på vilka handlingar som saknas i varje distrikt. Det
innebär stora olägenheter att inte veta vem som företräder Sk och Sd samt vilken
verksamhet som bedrivs. Detta tillsammans med den bristfälliga redovisningen av
uppdraget avseende föreningsteknik utgör skälet till att vissa distrikt ännu inte fått
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tillgång till den s.k medlemspengen. Stefan Dahlgren åtar sig att yttra sig till SBK (Ink
138) samt kalla distriktsordförandena till ett telefonmöte i frågan.
B) 137 Angående medlemsbladet/GDPR. Även Ink 141 diskuteras, varvid det
konstateras att klubben naturligtvis inte haft för avsikt att ”hänga ut” några
medlemmar som tidigare gjort betydande insatser för klubben. Gerd Möllers får i
uppdrag att utforma svarsskrivelser.
C) 138 Yttrande ang medlemsavgifter, SBK. Se A) ovan.
D) 140 Avsägelse av uppdrag. CS tar emot skrivelsen och konstaterar att
sammankallanden i valberedningen samt revisorssuppleanterna ska underrättas om
denna.
E) 130 Skrivelse från utbildningskommittén. Bordläggs.
§ 193. Beslut under detta möte.
§ 192 CS beslutar avge yttrande till SBK, ink 138, samt kalla Sd-ordförandena till telefonmöte
angående medlemspengen. CS beslutar vidare att besvara ink 135 och 141. Ink 140
översänds till valberedningen och revisorssuppleanterna för kännedom tillsammans med CS
protokoll under året.
Bordlagda frågor
Ink 130 bordläggs till nästa sammanträde (tidigare §181).
§ 194. Övriga frågor:
Förelåg inte.
§ 195. Nästa möte:
Telefonmöte den 7 juli 2020 kl. 19:00.
§ 196. Avslutning:
Stefan Dahlgren tackar samtliga närvarande och avslutar mötet.

Stefan Dahlgren

Ordförande

Gerd Möllers

Sekreterare

Anders Odhner
Justerare
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