
 

 

 Protokoll 
 
 
Svenska Schäferhundklubben, CS-möte 
Datum: 2014-09-15 kl 19,00 
Plats: Telefonmöte 
 
Närvarande: Anneli Hultman 

Reino Oskarsson 
 Cecilia Paulson 
 Veronika Axelsson 
 Daniel Strandberg  
 Magret Selander, adjungerad 
  
Anmält förhinder:  Annelie Bergman 
 Tina Fridh 

 
 
    
§ 23 Mötets öppnande 

Anneli hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.  
 

§ 24 Godkännande av dagordning 
Dagordningen gicks igenom och godkändes därefter. 
 

§ 25 Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare valdes Daniel Strandberg. 
 

§ 25 Föregående protokoll 
Protokollet från föregående möte gicks igenom och lades därefter till handlingarna.  
 

§ 27 Inkomna skrivelser 
- Ink 27 Anonym anmälan 

Då anmälaren är anonym och CS dessutom inte har beslutanderätt i de frågor 
anmälan gäller, beslutades att skrivelsen endast läggs till handlingarna.  

- Ink 28 Inbjudan regelrevideringskonferens 15-16/11 
Anneli följer upp med Bruksprovskommittén vem som skall åka. Remissvar 
skall också skickas.  

- Ink 29 Hamiltonplaketten 
Beslutades föreslå Monica Henriksson, Rapports Kennel 

- Ink 30 Sponsring från ZooZoo  
Anneli har haft en kontakt med dem och de är endast intresserade att sponsra 
med saker till priser.  

- Ink 34 RAS/RUS-konferens 
Reino kommer att representera oss, och han är redan anmäld. 



 

 

- Ink 36 Registrering av FHTE valpar SKK 
Endast info om att SKKs styrelse beslutat avbryta sina samtal med Försvaret 
och Polisen. 

- Ink 37 och 52 WUSV avstängd domare 
Info om att alla prov som den avstängda bosniska domaren Andrija Gojkovic 
dömt inte kan godkännas.  

- Ink 38 SKK Tony Warnborg 
Maggan följer upp.  

- Ink 40 Inbjudan MYDOG 
Beslutades att vi ska representeras, Maggan ordnar med bemanningen.  

- Ink 41 Inbjudan Älvsjömässan 
Beslutades att vi ska representeras, Maggan ordnar med bemanningen.  

- Ink 54 Dispens avelskorning 
Beslutades att inte medge dispens då det dels inte föreligger särskilda skäl och 
dels är mycket osäkert om en ev dispens skulle godkännas i Tyskland.  
Dispenser för svenska hundars MT/korning medges inte heller efter fyra års 
ålder.  

- Ink 56 Enkät MT inför revidering 
Svar har skickats in, se utg 9.  

- Ink 57 Brev från Salems Hundcenter 
Svar har skickats, se utg 8 

- Ink 59 Sd Småland ansökan förtjänsttecken och hedersmedlem 
CS beslutade föreslå att årsmötet väljer Åke Imland till hedersmedlem.  
 

§ 28 Utgående skrivelser 
- Utg 6-2 Anmälan My Dog 

Till handlingarna 
- Utg 7 Anmälan Hundmässan Älvsjö 

Till handlingarna 
- Utg 8 Salem hundcenter 

Till handlingarna 
- Utg 9 Enkät MT SBK 

Till handlingarna  
 

§ 29 Rapporter 
 a) Ordförande 

CS konstaterar att det är anmärkningsvärt att ingen svensk figurant blev uttagen 
som ordinarie till FCI VM i Malmö. 
 
Ungdomarna som visade upp barmarksdrag på FCI VM har inkommit med en 
ansökan om reseersättning, vilket beviljades. 

 
b) Vice ordförande 

Noterades under SBK´s Bruks och IPO SM att väldigt få bruksraser var 
representerade. Förslag framfördes om ett ras-SM för alla bruksraser.  
Uppdrogs åt Reino att ta upp detta förslag på RAS/RUS-konferensen.  
 

c) Kassör 
Likviditeten är fortsatt god. Veronika kommer snart att föra över allting från 
Danske Bank till Nordea.  
 



 

 

VM-laget har fått in en del sponsorpengar, men det går väldigt trögt. En 
träningshelg är inplanerad för att få in pengar, dock blir detta tidsmässigt efter 
VM.  
 
Återstår att få specifikationer från Håkan Hvitman på de ingående siffrorna på 
en del konton.  

 
d) Sekreterare 

Inget att rapportera. 
 

e) Ledamot 
Har genomfört ett möte med Sk Assartorp. De har nu valt en ny styrelse. 
Daniel följer upp hur det fungerar framöver.  
 

f) 1 suppleant 
Ej närvarande 
 

g) 2 suppleant 
Ej närvarande 
 

h) Kansliet 
Påminnelse om telefonmöte 8 oktober med SBK inför RAS/RUS. Beslutades 
att Reino kommer att delta.  
 

i) Avelskommittén 
Har inte lämnat någon rapport. 
 

j) Bruksprovskommittén 
Planering har så smått påbörjats av en domar- och figurantkonferens till våren 
2015. 
 

k) Utställningskommittén 
Konstaterades att det bör finns utrymme i CUK´s budget för att hela 
utställningskommittén skall kunna delta på utställningskonferensen i samband 
med organisationskonferensen.  
 

l) SSM IPO 2014 
Genomfördes på ett mycket bra sätt. Platsen för tävlingarna, Visingsö, bidrog 
nog mycket till trivsel och god gemenskap då allt var samlat på ett ställe. 
Någon ekonomisk rapport finns inte klar än.  
 

m) SSM Utställning 2014 
Det blev ett mycket lyckat arrangemang. Både antalet hundar och antalet 
montrar var fler än tidigare år. Resultatet ligger för närvarande i nivå med 
budget. Det fattas dock fortfarande en del fakturor.  
 

n) Hemsidan/PR 
Noterades att det finns en del på klubbens hemsida som behöver uppdateras.  
 
Sd Västmanland, Sk Simontorp, Sk Björnåsen och Sk Luleå har fortfarande inte 
gått över till den nya hemsidan.  
 



 

 

§ 30 Pågående ärenden 
 a) Tidningen 

Förslag har tagits fram på ett nytt 1-årsavtal med Foto URMA.  
 

b) Försvarsmaktens registrering av valpar 
Registreringsförbudet hos SKK kvarstår. Vi ser ett problem med informationen 
till alla försvarets valpköpare/fodervärdar, det är mycket oklart om de verkligen 
känner till vad det betyder att valparna är oregistrerade, dvs att de aldrig 
kommer att kunna tävla med eller ställa ut hundarna i Sverige. Beslutades 
tillskriva SKK om detta.  

 
Kontakt har även tagits med WUSV ang ev registrering i Tyskland.  
 

c) Sk Telge Nord / Sd Sörmland 
CS kommer att kalla till ett möte med berörda parter i samband med 
organisationskonferensen.  
 

d) SSM 2015 
SSM Utställning kommer att genomföras som ett CS-arrangemang. Uppdrogs 
åt Anneli att tillfråga Martin Hallengren om att vara ordförande för lednings-
gruppen. På organisationskonferensen kommer diskussioner att föras för att få 
fram ytterligare ledamöter till ledningsgruppen. CUK ska till dess utse sin 
representant till gruppen. 
 

§ 31 Övriga frågor 
a) Organisationskonferensen  

Diskuterade olika punkter till programmet.  
Platsen för konferensen är flyttad till Scandic i Västerås.  
 

b) WUSV VM i Sverige 
Uppdrogs åt Bruksprovskommittén att arbeta vidare med en eventuell ansökan. 

 
§ 32 Nästa möte 

Nästa möte är den 24 oktober 2014 på Scandic i Västerås, och efterföljande 
organisationskonferens den 25-26 oktober.  
 

§ 33 Mötets avslutande 
Anneli tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet avslutat.  

 
Vid protokollet: 
 
 
 
Cecilia Paulson 
 
Justeras: 
 
 
 
Anneli Hultman  Daniel Strandberg 


