
 

 

 Protokoll 
 
 
Svenska Schäferhundklubben, CS-möte 
Datum: 2014-06-14 – 2014-06-15  
Plats: Scandic Örebro 
 
Alla kommittéordföranden är inbjudna till söndagen 
 
 
Närvarande: Anneli Hultman 
 Cecilia Paulson, bara lördagen 
 Veronika Axelsson 
 Daniel Strandberg  
 Tina Fridh, ersatte Reino Oskarsson 

Annelie Bergman, ersatte Cecilia Paulson på söndagen 
 Magret Selander, adjungerad 
 Thomas Fröding, adjungerad söndag 
 Ingrid Hansson, adjungerad söndag 
  
Anmält förhinder:  Reino Oskarsson 
 Mats Höglund 
 
 
§ 12 Mötets öppnande, presentation av ny styrelse och genomgång av CS arbetssätt 

Anneli hälsade alla välkomna och förklarade därefter mötet öppnat.  
 
Då detta är första fysiska mötet för den nya styrelsen så började vi med att alla fick 
presentera sig. Därefter gick styrelsen igenom spelreglerna och arbetsordningen. 
Arbetsordningen kompletterades även med en del nya uppgifter, bl a kontakt-
personer i styrelsen gentemot de olika kommittéerna.  
 

§ 13 Godkännande av dagordning 
Dagordningen gick igenom och godkändes därefter.  
 

§ 14 Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare valdes Annelie Bergman.  
 

§ 15 Föregående protokoll 
Protokollet från föregående telefonmöte gicks igenom och lades därefter till 
handlingarna.  
 

§ 16 Inkomna skrivelser 
- Ink 15 och 19 SKK disciplinärende 

För kännedom. Lades till handlingarna. 



 

 

- Ink 21 SBK Remiss angående regelrevidering inför 2017 
Frågan överlämnas till Bruksprovskommittén för hantering. 
 

- Ink 22-23 Från Sd Sörmland angående Telge Nord 
Brevskrivarna informeras om att CS mottagit skrivelserna och att vi återkommer 
under hösten angående ett möte i ärendet. I väntan på detta uppmanar CS 
distriktet och Sk Telge Nord att sätta sig vid samma bort och reda ut de 
oklarheter som föreligger. 
 

§ 17 Utgående skrivelser 
- Utg 4 Jens Nielsen ang specialdomare 

Besked om att han är avauktoriserad som specialdomare för schäfer.  
 

- Utg 5 Agria avtal SSM x 3 
Underskrivna avtal klara och returnerade till Agria. 
 

- Utg 6 Royal Canin avtal 
Nytt avtal underskrivet och returnerat till Royal Canin. 
  

§ 18 Rapporter 
 a) Ordförande 

Anneli rapporterade från ett möte med Royal Canin som hon och Cicci varit på. 
Mötet har resulterat i ett nytt samarbetsavtal som gäller 2014-2016 och som vi är 
mycket nöjda med.  
 
Anneli rapporterade från diskussioner mellan SBK, SKK och Schäferhund-
klubben kring Försvarsmaktens registrering av valpar. Schäferhundklubben och 
SBK är helt eniga i att MH skall gälla för samtliga avelsdjur av bruksras.  
 
Det kommer att hållas en SBK-konferens 15-16 november angående regel- 
revideringen. Vi får kostnadsfritt skicka två representanter, en för lydnad och  
en för bruks. Bruksprovskommittén ansvarar. 
 
SBK kommer att utreda frågan om inrapportering av MH via SBK Tävling. 
 
Frågan kring att vi inte längre kan tävla för lokalklubb vid anmälan i SBK 
Tävling är aktualiserad till SBK. 
 
SBK har infört informella telefonmöten mellan dem och SBK 
distrikt/rasklubbarna inför Förbundsstyrelsemötena.  
 

b) Vice ordförande 
Ej närvarande. 
 

c) Kassör 
Har fortfarande inte fått access till Danske Bank. Likviditeten är dock 
fortfarande god.  
 

d) Sekreterare 
Inget att rapportera. 
 
 



 

 

e) Ledamot 
Extra årsmöte i Sk Assartorp den 16 juni pga problem med styrelsens arbete  
och klubbens ekonomi. Daniel och kassören i Sd Skåne-Blekinge kommer att 
närvara. 
CS beslutade att Daniel representerar Svenska Schäferhundklubben vid Norsk 
Vinner. 
 

f) 1 suppleant 
Pris för Årets Allrounder Långhår tas upp i avtalsförhandlingarna med Agria 
inför 2015-2018. 
 

g) 2 suppleant 
Inget att rapportera. 
 

h) Kansliet 
Inget särskilt att rapportera. Arbetet fortgår som tidigare. 
 

i) Avelskommittén 
Ej närvarande pga sjukdom men rapporterade via telefon: 
- Förslag till valphänvisning har tagits fram. Skickas till CS för synpunkter 
  och framtida beslut. 
 

j) Bruksprovskommittén 
- Ink 21 SBK Remiss angående bruksregler 2017 – Thomas ombesörjer att 
  remissvar tillställs SBK till den 30/9. 
- CS ställer sig positiva till att lokalklubbarna anordnar inofficiella prov i  
  IPO A, B, C som utfyllnad till våra ordinarie officiella IPO-/BSL-prov. 
 - Bruksprovskommittén finns nu på Facebook. 
- Domar- och figurantkonferens IPO 14-16 nov 2014 i Kyrkekvarn, Mullsjö. 
  CS beslutar att avsätta c:a 30 000 kr för att täcka utgifter för kost & logi. 
  Eventuella deltagare från andra rasklubbar får stå för sina egna kostnader. 
- Lagledare för WUSV-VM 2014 är AnnMarie Frånlund.  
  Biträdande lagledare utses i samband med IPO SSM. 
- Sveriges och Svenska Schäferhundklubbens lag till WUSV-VM: 
  Thomas får i uppdrag att tillsammans med lagledaren ta fram ett förslag till 
  avtal mellan deltagarna och Svenska Schäferhundklubben för att tydliggöra 
  ekonomiska förutsättningar, klubbens alkohol- och drogpolicy etc. 
  Sponsorpengar kommer att sättas in på ett särskilt konto. Eventuellt överskott 
  kommer att kvarstå till kommande års WUSV-VM. 
 - Thomas rapporterar att  kommitténs planerade träff skjuts till hösten 
  då arbetet med IPO SSM är över. 
 

k) Utställningskommittén 
- Kommittéträff 12-13 april. Mats Höglund deltog den 13/4. 
- Domar- och exteriörbeskrivarkonferensen 3-4 oktober på Björkhaga Hotell 
  i Mullsjö. 24 personer är anmälda. 
- Carina Ahlqvist, Jessica Blomqvist och Marita Höglund har nu auktoriserats  
  som ringsekreterare av CUK. 
- CUK har fått i uppdrag av SBK att ta fram hundar till en exteriörbeskrivar- 
  utbildning till hösten. Juhani Lamminen skall ansvara för detta. 
- Peter Schorling ansvarar för att fem-i-topp och tio-i-topp redovisas på 
  hemsidan. 



 

 

- Diplom för Barn med hund är under utarbetande av webmaster. 
-CS godkänner Jan Nilsson som auktoriserad specialdomare för schäfer. 
- Ingrid har deltagit vid två planeringsmöten för SSM Utställning. 
- Nya SRD-regler har kommit från SKK - kallas nu för BSI: Breeder Specific 
  Instructions. Finns även att tillgå på tyska. 
- Domarna till SSM Utställning 2015 är klara. 
- Flera utställningsresultat saknas på hemsidan. 
- CS beslutar att de förslag som Håkan Karlsson har lagt fram tas upp på  
  Utställningskommitténs konferens (parallellt med Organisationskonferensen) 
  i oktober. 
 

l) SSM IPO 2014 
-  Arbetet med SSM IPO samt BC-tävling i samband med detta fortsätter  
  enligt plan. 
- CS fastställde domare för avdelning A och C för SSM IPO 2014: 
  A: Lars Christensen och Johan Holmlund 
  C: Fredrik Steen 
  Thomas återkommer när domare för avdelning B och figuranter är klara. 
 

m) SSM Utställning 2014 
Cicci rapporterade att arbetet flyter på bra. Bra och konstruktiva möten har 
hållits med CS och med gruppansvariga. Sponsoravtalen med Agria och Royal 
Canin är klara. Anmälningarna har börja komma in. Hemsidan är uppdaterad. Vi 
har klartecken från alla som hade monter ifjol utom en, samt att vi dessutom har 
fått in tre nya montrar. Förhandling med restaurangen på campingen är klar vad 
gäller funktionärer och fredagskvällen. Lördagens jubileumsmiddag har vi fått 
offert på men något beslut är inte fattat ännu.  
 
CS fastställde Roland Björkqvist som figurant. Övriga tillfrågade har ännu inte 
kommit in med svar! 
 
Anneli rapporterade att det även är klart att Agria sponsrar SSM 2014 med 
funktionärströjor.  
 

n) Hemsidan/PR 
CS beslutade att kansliet tillskriver de distrikt och lokalklubbar som ännu inte 
gått över till den nya hemsidan. Om de inte har anslutit sig senast 1 augusti så 
kommer deras länkar från Schäferhundklubbens hemsida att tas bort. 
 

§ 19 Pågående ärenden 
 a) Tidningen 

CS beslutade att resten av årets tidningar kommer att tryckas i Estland. 
En nättidning kommer att publiceras parallellt med kommande nummer.  
Förslag till framtida framställande av tidningen kommer att gå ut på remiss  
under hösten och sedan diskuteras på Organisationskonferensen.  
Därefter fattar CS beslut. 
 

b) Försvarsmaktens registrering av valpar 
Se ovan, diskussionen fortsätter.  
 
 
 



 

 

c) Sk Telge Nord / Sd Sörmland 
Parterna informeras om att CS mottagit skrivelser och att vi återkommer under 
hösten angående ett möte i ärendet. I väntan på detta uppmanar CS distriktet och 
Sk Telge Nord att sätta sig vid samma bort och reda ut de oklarheter som 
föreligger. 
 

d) 90-års jubileum  
Nummerlappshållare med jubileumsloggan är beställda. Önskemål framfördes 
om att sätta ihop ett bildspel som visar Schäferhundklubben genom tiderna.  
 

e) SSM 2015 
Cicci rapporterade att Mälarcampingen i Västerås är preliminärbokad till 2015.  
 

§ 20 Övriga frågor 
a) Avtal Royal Canin 

Avtalet är klart, se ovan.  
 

b) Spelregler för CS 
Spelregler för CS 2014 fastställdes. 
 

c) Arbetsordning för CS 
Arbetsordningen för CS reviderades. Skickas till revisorerna och läggs ut på 
hemsidan. 
 

§ 21 Nästa möte 
Beslutades att flytta nästa möte, som är ett telefonmöte, till den 10 juli.  
 

§ 22 Mötets avslutande 
Anneli tackade för visat intresse och avslutade därefter mötet.  

 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Cecilia Paulson 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Anneli Hultman Annelie Bergman 


