
 

 

 Protokoll 
 
 
Svenska Schäferhundklubben, CS-möte 
Datum: 2014-10-24 kl 19,00 
Plats: Scandic Hotell, Västerås 
 
 
Närvarande: Anneli Hultman 

Reino Oskarsson 
 Cecilia Paulson 
 Daniel Strandberg  
 Magret Selander, adjungerad 
 Annelie Bergman, suppleant 
 Tina Fridh, suppleant 
 Mats Höglund, avelskommittén  
 Ingrid Hansson, utställningskommittén 

  
Anmält förhinder:  Veronika Axelsson 
 Thomas Fröding, bruksprovskommittén  

 
    
§ 34 Mötets öppnande 

Anneli hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.  
 

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

§ 36 Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare valdes Annelie Bergman. 
 

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

§ 38 Inkomna skrivelser 
- Ink 61 Ansökan guldnål Beathalandet 

CS beslutade tillstyrka ansökan 
- Ink 68 Ansökan officiell utställning Sk Skellefteå och brev ang Åke 

Johansson 
Beslutade rekommendera parterna att påbörja en dialog kring detta 

- Ink 71 SBK:s valberedning 
Beslutade att hänskjuta denna till nästa CS-möte  

- Ink 73 Inbjudan SBK organisationskonferens 
Beslutades att Reino Oskarsson kommer att representera klubben 
 



 

 

- Ink 74 Avtalsförslag Agria 
Avtalsförslaget gicks igenom och vissa kompletteringsförslag framfördes. 
Uppdrogs därefter åt Anneli att fortsätta diskussionen med Agria.  

- Ink 75 Avtalsförslag Foto URMA 
Avtalsförslaget gicks igenom och CS tillstyrkte innehållet. Uppdrogs åt Anneli 
och Daniel att fortsätta diskussionen med Urban.  

- Ink 76 Brev från Per Gabrielsson ang tidningens innehåll 
Uppföljning kommer att göras.  

- Ink 77 Förslag till valphänvisning 
Förslaget gicks igenom och kommer även att presenteras under helgens 
organisationskonferens.  

- Ink 78 Disciplinärende gällande Achilles-arrow 
Lades till handlingarna.  

- Ink 79 Anmälan mot en medlem 
Ärendet är överlämnat till Svenska Kennelklubben.  

- Ink 80 Förslag till obligatorisk exteriörbeskrivning 
Förslaget gicks igenom och kommer även att presenteras under helgens 
organisationskonferens.  
 

§ 39 Utgående skrivelser 
- Utg 10 Anmälan av medlem till SBK:s disciplingrupp 

SBK har beslutat utreda detta vidare och medlemmen är avstängd under 
utredningstiden." 

- Utg 11 Förslag till SBK´s regelkonferens  
 

§ 40 Rapporter 
 a) Ordförande 

Anmälan mot en av våra medlemmar har inkommit till Anneli, INK 79. Se 
ovan.   

b) Vice ordförande 
Reino tog upp frågorna kring antalet bruksraser kontra övriga raser som 
kommer ut på tävlingar inom nationella brukset, hänsyn till rasegenskaper vid 
bedömningar samt nyttjandet av MH kontra BPH. Beslutades att frågorna tas 
upp av Reino på nästa SBK-konferens.  

c) Kassör 
Inte närvarande, har skickat över rapporter som visar på ett positivt resultat på 
ca 100 tkr och en mycket god likviditet. Dock har vi ingen jämförelse mot 
budget eller mot föregående år.  

d) Sekreterare 
Inget att rapportera. 

e) Ledamot 
Inget att rapportera. 

f) 1 suppleant 
Informerade om att det pågår två figurantutbildningar 

g) 2 suppleant 
Informerades om att Sk Motala numera har ett eget organisationsnummer, 
802472-1998  CS uppdrog åt Sk Motala att rapportera detta till Plusgirot 
gällande konto nr 135 05 67-2, så att detta konto inte längre skall vara 
registrerat på Svenska Schäferhundklubben utan registreras på Sk Motala.  

h) Kansliet 
Uppdrogs åt Magret att gå igenom och uppdatera innehållet i tävlingsboken.  
 



 

 

i) Avelskommittén 
Rapporterade från domar- och exteriörbeskrivarkonferensen, vilken var 
välbesökt och uppskattad. Både teori och praktiska bedömningar avhandlades.  
 
Förslag har lagts om att en obligatorisk exteriörbeskrivning skall krävas för 
avel och tävling. Detta beräknas medföra en ökning från 13% till 47% 
beskrivna hundar. Dessutom föreslås en sänkt åldersgräns till 12 mån.  
 
Mats redogjorde för ett förslag till valphänvisning, vilket CS tyckte såg mycket 
bra ut. Förslaget kommer även att presenteras på organisationskonferensen i 
helgen. Se även Ink 80.  
 
Innehållet i SRD-listan har uppdaterats.  
 
Rapporterade från SV årsmöte; hårdare krav för vilken andel linjeavel som 
tillåts, nya tester för schäferns arbetsegenskaper, hälsan bör ingå i 
rasstandarden, det blir upp till domaren att tillåta större eller mindre individer 
än vad rasstandarden tidigare tillåtit.  
 
Mats tog upp frågan kring avläsning av HD/ED-röntgen, där vi upplever att det 
alltför ofta blir felaktiga resultat. Beslutades uppdra åt Reino att ta upp även 
denna fråga på SBK-konferensen.  
 
Informerade om att UHP ligger kvar hos SBK som officiell merit fram till 
2016.  

j) Bruksprovskommittén 
Inte närvarande, någon rapport har ej lämnats.  

k) Utställningskommittén 
Ingrid informerade om att fler hundar har deltagit på utställningar i år än 
tidigare år. Tre nya specialdomare har blivit klara. I november slutförs en 
exteriörbeskrivarkurs och sannolikt blir två st klara då. Antalet ansökta 
utställningar för 2015 är relativt många, och antalet måste minskas ner. 
Detsamma gäller officiella utställningar för 2017, alla ansökta kommer inte att 
beviljas utan det blir max 4 st.  

l) SSM IPO 2014 
Ingen rapport föreligger. Anneli rapporterade dock att arrangemanget flöt på 
bra och den återkoppling vi fått tyder på att besökarna var mycket nöjda.  

m) SSM Utställning 2014 
Resultatet ligger enl våra noteringar i nivå med budget. Återstår dock 
avstämning mot kassörens redovisning.  

n) Hemsidan/PR 
Inget att rapportera. 
 

§ 41 Pågående ärenden 
 a) Tidningen 

Se ovan vad gäller avtalet. Det har inkommit ett brev från Per Gabrielsson som 
ifrågasätter innehållet i senaste numret, Ink 76. Uppdrogs åt den nya 
tidningskommittén att arbeta vidare med frågan kring innehållet i tidningen 
enligt det nya avtalsförslaget.  
 
 
 



 

 

b) Försvarsmaktens registrering av valpar 
Alla samtal med Försvarsmakten är för närvarande avbrutna och försvaret har 
meddelat att de antingen kommer att registrera valparna i Tyskland eller utfärda 
egna stamtavlor.  

c) Sk Telge Nord / Sd Sörmland 
På söndag kommer Magret och Daniel att ha ett möte med båda parterna.  

d) SSM 2015 
Hög tid att utställningskommittén tar tag i att få fram ledningsgrupp och 
gruppansvariga.  
 

§ 42 Övriga frågor 
a) Organisationskonferensen 

De punkter som skall tas upp till diskussion i morgon gick igenom.  
 

§ 43 Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas på Scandic i Örebro den 22-23 november 2014.  
 

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

 
 
 
Justeras: 
 
 
 
_______________________________   
Cecilia Paulson, sekreterare 
 
 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
Anneli Hultman, ordförande  Annelie Bergman, suppleant 
 
 
 


