Protokoll
Svenska Schäferhundklubben, CS-möte
Datum: 2014-11-22 – 2014-11-23 kl 10,00
Plats: Scandic Hotell, Örebro

Närvarande:

Anneli Hultman
Cecilia Paulson, endast lördag
Daniel Strandberg
Veronika Axelsson, endast lördag
Magret Selander, adjungerad
Annelie Bergman, suppleant
Tina Fridh, suppleant

Anmält förhinder:

Reino Oskarsson
Cecilia Paulson, söndag
Veronika Axelsson, söndag

§ 45

Mötets öppnande
Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Då Reino är frånvarande under helgen går Tina Fridh in som ordinarie ledamot.
Under söndagen går även Annelie Bergman in som ordinarie ledamot då Veronika
Axelsson och Cecilia Paulson är frånvarande.

§ 46

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes med kompletteringar.

§ 47

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Tina Fridh.

§ 48

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

§ 49

Inkomna skrivelser
- Ink 71 SBK:s valberedning. CS beslutade att tillfråga en medlem om intresse
finns att bli föreslagen till SBK:s valberedning.
- Ink 86 Inbjudan temautb avelsfunktionärer 2015. Beslutades att hänskjuta
denna till nästa CS-möte.
- Ink 88 Protokoll från ÖN - ansökan om nedläggning av Sk Luleå.
CS beslutade att tillstyrka §7b – Sd Övre Norrlands beslut om nedläggning av
Sk Luleå. Maggan svarar Sd ÖN.

§ 50

Utgående skrivelser
- Utg 12 Förslag till exteriörbeskrivning.
- Utg 13 Förslag till Hamiltonplaketten.
- Utg 14 Svar SKK artikel i Aftonbladet.
- Utg 15 Svar ang utställning Sd Gävleborg.
- Utg 16 CUK till M Nilsen ang domarutbildning.

§ 51

Rapporter
a) Ordförande
Anneli informerade om vad som hänt i frågan gällande försvarsmaktens
eventuella registrering av valpar, då det framkommit att fodervärdar trott att en
registrering av valparna görs i Tyskland. WUSV har informerat oss skriftligt
om att så icke är fallet.
b) Vice ordförande
Deltog ej, men hade lämnat en rapport från RAS/RUS-konferensen som Anneli
gick igenom. Reino tog upp ett antal punkter, bl a vårt nya förslag till
valphänvisning, diskuterat MH kontra BPH, informerat om vårt förslag att
kunna göra exteriörbeskrivning i samband med MH, förslag om att
rasklubbarna skall ansvara för MH och MT, lämnat ett förslag till SM för
bruksraser. Förslagen togs mycket väl emot av övriga deltagare.
Alla deltagande klubbar var överens om att göra en skrivelse till SBK med ett
förslag om att för att få känd (alt godkänd) mental status på ett MH skall det
finnas kryss i alla rutor och avseende skotten får det ej vara kryss i ruta 4 eller 5
eller att föraren avstår skott.
Alla rasklubbar som deltog hade samma problem med sviktande medlemsantal.
c) Kassör
Cicci och Veronika har gått igenom och justerat en del poster. Resultatet ligger
fn på +78 tkr jmf med ett budgeterat nollresultat. Det vi kan se redan nu är att
kostnaden för tidningen har sjunkit i och med de förändringar som gjorts under
året. Noterades också att det finns ett antal gamla obetalda kundfakturor.
Veronika kommer att skicka påminnelser och Daniel undersöker möjligheterna
och formerna kring att skicka ärendena till inkasso. Uppföljning gjordes också
kring VM-lagets kostnader.
d) Sekreterare
Inget att rapportera.
e) Ledamot
Förslag till lathund för lokalklubbarna avseende stadgarna presenterades.
En lathund för distrikten samt riktlinjer för arbete inom/mellan lokalklubbar,
distrikt och CS håller på att utarbetas.
f) 1 suppleant
Inget att rapportera.
g) 2 suppleant
Inget att rapportera.
h) Kansliet
Digitalt nyhetsbrev kommer att distribueras inför julen.
En plan för utgivning av nyhetsbrev för 2015 kommer att utarbetas.
CS beslutade att en omarbetad version av jubileumsloggan kan användas
parallellt med den gamla.
i) SSM Utställning 2014
Avstämning har gjorts mellan våra noteringar och kassörens bokföring och
några poster återstår att följa upp. Därefter skall redovisningen kunna slutföras.

j) Hemsidan/PR
AnneMarie Frånlund har uppdraget att tillfråga en medlem om ev intresse av att
arbeta med sponsring för klubben. Därutöver skall vi annonsera på hemsidan
om ev fler intresserade av att arbeta med PR/sponsring.
§ 52

Pågående ärenden
a) Tidningen
Beslutades tillsätta en redaktionskommitté bestående av Daniel Strandberg
som sammankallande, Göran Erman och Lottie Edman. Som korrekturläsare
tillsattes Tonje Nilsen. Arbetet fortgår med att tillsätta fler personer i dessa
grupper.
Det nya avtalet med Foto Urma är nu klart, för tidsperioden tom 2015-12-31.
b) Försvarsmaktens registrering av valpar
Se ovan under rapport från ordföranden.
c) SSM 2015
CS beslutade att ledningsgruppen för SSM 2015 ska att bestå av Martin
Hallengren (ordförande), Ulrika Paulin, Jarmo Pesonen och Håkan Karlsson.
Beslutades också att CS kontaktperson kommer att vara Daniel Strandberg.

§ 53

Övriga frågor
a) Avstämning mot verksamhetsplan 2014. Verksamhetsplanen för 2014
stämdes av. Några aktiviteter tas upp med kommittéordföranden, i övrigt är
måluppfyllelsen relativt god.
b) Förslag till verksamhetsplan 2015
c) Förslag till budget 2015
Cicci kommer att utarbeta ett förslag till omgjord kontoplan och därefter
kommer uppföljning att göras mellan 2014 års prognos och budget. Först
därefter, och när CS fastställt den nya kontoplanen, kan vi påbörja
budgetarbetet inför 2015.
d) Mötesplan 2015. CS fastställde datum för möten, årsmöte och
Organisationskonferens 2015.
e) Avstämning inför möte med kommittéer – utgick.
f) Uppföljning från Organisationskonferensen – utgick som särskild punkt.
Löpte parallellt med övriga punkter i dagordningen.
g) Motioner till årsmötet - inga
h) CS förslag till årsmötet (att gälla f o m 1 januari 2016)
-Ändra namn från SSM Utställning till Skandinavisk Segrarutställning.
-Ändring av krav på arbetsmeriter vid specialutställningar, SSM Utställning
och Svensk SchäferVinnar-titeln.
-Båda hårlagsvarianterna får deltaga i avels- och uppfödargrupper.
-Utdela L+ till särskilt lovande valpar.
i) Ackvisitionsfolder. Nu finns det nya informationsfoldrar att tillgå. En enklare
variant som distrikts- och lokalklubbar själva kan skriva ut och en mer
designad variant för mässor och laserutskrifter/tryckning. Foldern kommer att
läggas ut som pdf på hemsidan.
j) Agria-avtalet. Då Anneli ej fått kontakt med Magnus Berglin hänskjuts
punkten till nästa CS-möte.
k) Statuter för Universalsegrare. WUSV har inte upprättat någon egen sida för
Universalsieger-VM 2015, men enligt tidigare beslut skall våra statuter vara
harmonierade med de tyska. CS utsåg Tina Fridh till att hålla uppsikt över när
den officiella hemsidan för Universalsieger-VM läggs ut.

l) Verksamhetsberättelse för 2014. Underlag inlämnas senast 15/12 till kansliet.
§ 54

Rapporter från kommittéerna
a) Avelskommittén.
-Nya valphänvisningen – CS beslutar att starta den 1 januari 2015.
-Exteriörbeskrivning i samband med MH – se §53 h) CS förslag till årsmötet.
-Redovisning av mätningsresultaten av hanar och tikar under året presenteras
i tidningen.
-Rapport från genetisk konferens på SLU.
-Examination av exteriörbeskrivare pågår idag i Södertälje.
b) Bruksprovskommittén
-Beslutades att godkänna förslag till motion till SBK:s kongress angående
kvalprov till IPO-SM.
-Beslutades att godkänna att IPO ABC kan införas f o m 1 januari 2015.
-Preliminärt positivt förhandsbesked angående domare och figuranter till
SSM IPO 2015.
-CS uppdrog åt Bruksprovskommittén att börja arbeta med uttagning av
figuranter till SSM Utställning 2015.
c) Utställningskommittén
-14 utställningar 2015 har fastställts av CS.
-CUK:s hemsida är under uppstart
-Diplom för ”Barn med hund” har tagits fram av Team Höglund. Kan beställas
från kansliet f o m januari.
-”Sd-paketet” kommer att försvinna f o m 2016.
-Kurs för ringsekreterare 14-15 mars 2015
-CS beslutade om höjd depositionsavgift för nummerlappar avseende SSM
Utställning f o m 2015:
*svenska hundar 100:*utländska hundar 20 euro
-Mätning av hundar på utställning – CS beslutade att mätningen skall fortsätta.
-CS beslutade att när utställningsdatum för kommande år är klara skall dessa
publiceras på hemsidan.
-CS beslutade att när domarna till SSM är uttagna skall de publiceras på
hemsidan.
-CS beslutade att ändra bedömningsordning vid specialutställningar:
12-18 mån tikar och hanar, 18-24 mån tikar och hanar, bruksklass tikar och
hanar och därefter avelsklasser och uppfödargrupper.
Beslutet gäller f o m 1 januari 2015.
-CS beslutade att införa tio-i-topp för veteraner f o m 1 januari 2015.
-CS beslutade att ändra bedömningsordningen för långhår vid SSM Utställning
avseende söndagens konkurrensbedömning. Vid för åldern aktuell
konkurrensklass skall långhårshundarna gå i täten, därefter följer normalhår.
Domaren dömer och placerar först långhåren, därefter följer
konkurrensbedömning av normalhår.
Förändringen skall införas 2015 och därefter utvärderas.
-CS beslutade att bästa svenska hund i respektive vuxenklass på SSM
Utställning skall uppmärksammas. Gäller f o m 1 januari 2015.

§ 55

Nästa möte
24-25 januari 2015 på Scandic väst, Örebro.

§ 56

Mötets avslutande
Anneli avslutade mötet och tackade för kreativa diskussioner.

Justeras:

_______________________________
Cecilia Paulson, sekreterare

_______________________________
Anneli Hultman, ordförande

________________________________
Tina Fridh, suppleant

