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Protokoll 15 Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS) 

 

Telefonmöte 

 

Datum:  2020-07-07, kl. 19.00-21.05 

 

Närvarande:  Stefan Dahlgren, ordförande 

   

  Maria Enryd, sekreterare 

  Anders Odhner, ledamot 

Ann Movitz, kassör 

Lars-Göran Larsson, suppleant 

 Rolf Karlsson, suppleant 

 Magret Selander, kansli  

 

Återbud:   Gerd Möllers, vice ordförande 

 

§ 197. Mötets öppnande:  

Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till kvällens telefonmöte och 

öppnade därmed mötet. 

 

§ 198. Närvaro:  

Gerd Möllers ansluter när/om hon får bilen bärgad. Lars-Göran Larsson går upp som 

ordinarie istället för Gerd. 

 

§ 199. Förslag till dagordning: 

• Rapporter 

• Inkommande skrivelser 

• Bordlagd fråga avseende utbildningsinsatser 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 200. Val av protokolljusterare: 

Valdes Ann Movitz att justera kvällens protokoll. 

 

§ 201. Föregående protokoll: 

Protokollet från 30 juni 2020 läses upp. Protokollet läggs till handlingarna.  

CS får tänka till vad gäller publicering av namn i protokoll mm.  

Pr/Info får redigera i medlemsbladet. 

 

§ 202. Inkommande skrivelser: 

Vi är uppe i minst 150 inkomna skrivelser. 

Stefan och Maggan går igenom listan och återkommer. 
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§ 203. Utgående skrivelser: 

Utg 23, svar till FS SBK. 

 

§ 204. Rapporter: 

a) Ordförande. Stefan Dahlgren rapporterar att det inte hänt något speciellt. Pr/Info har 

fått kontakter till Agria. Nästa vecka kommer han att passera Beathalandets Åska för 

att intervjua och dela ut årets allroundhund 2019. Även en uppföljning fr kenneln om 

hur de lyckats få fram 4 olika hundar till allroundhundar genom åren. 

 

b) Vice ordförande. Gerd Möllers ej närvarande på kvällens möte. 

 

c) Sekreterare. Maria Enryd, rapporterar att samtliga protokoll nu finns i One Note. 

Beställ lista från SKK. 

 

d) Kassör. Ann Movitz redogör för klubbens ekonomiska ställning. 653700kr på 

rörelsekontot, 928000kr totalt. 

 

e) Ledamot. Anders Odhner rapporterar att han haft avstämning med utst kom. Lagt in 

inkommande i One Note och ska lägga in utgående skrivelser.  

 

f) Suppleanter/Sd kommittén.  

a. Lars-Göran Larsson, inget speciellt att rapportera. 

b. Rolf Karlsson rapporterar att han inte har något speciellt att rapportera. 

 

g) Kansli. Magret Selander rapporterar att hon lagt in semester på medlemstelefon. Går 

ut även på hemsidan med semestertid. 

 

§ 205. Rapport från kommittéerna:  
 
Utst kom har sammanställt lista på samtliga utställningar för 2021 och 2022.  
CS fattar beslut om de officiella utst 2022 men bordlägger de andra till vi fått förtydligande 
från kommittén. 
Kommittén vill annonsera ut om ringsekreterarutbildning (special) inför nästa år. CS föreslår 
att de kontaktar Pr/Info. 
Vill ha kontaktuppgifter på hemsidan för att arrangörer snabbt skall kunna få kontakt med 
kommittén. CS hänvisar till Pr/Info. 

 
Pr/Info jobbar med varumärkespolicy. 

 
Samtliga kommittéer skall i första hand kontakta Anders Odhner. 

 

 

§ 206. Inkommande och bordlagda ärenden: 

A) SBK’s nya normalstadgar. 13 juni har det fattats beslut om nya normalstadgar för bl 

a rasklubbar. Vid årsmötet i mars nästa år skall det fastställas hur många ledamöter 

det skall vara i vår förening. Vi måste byta ut de stadgar som ligger på hemsidan till  
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de nya samt göra valberedningen uppmärksam på att det är en ny ordning inför 

årsmötena. Eventuell arbetsgrupp som ser över och arbetar med stadgefrågor 

behöver nog tillsättas efter sommaren. 

 

B) Utbetalning av medlemspengen. Övre Norrland och Mellan Norrland är de enda 
distrikt hittills är kompletta och har fått utbetalning. 

 
 

C) 130 Skrivelse från utbildningskommittén. Bordlagd sedan tidigare.  
Svar till utbildningskommittén. Att ändra regioner går inte att göra inom de stadgar 
som finns idag. Visst skall vi fortsätta att trycka på SBK men klubben behöver ändå få 
ihop och igång de grundläggande utbildningarna inom klubben. 
CS diskuterar vad och hur vi kan göra för att få igång utbildningar, all form av 
utbildning, inte enbart mot IGP. Vi som rasklubb behöver få till egna utbildningar med 
SBK’s goda vilja ute på våra lokalklubbar. Allt från valpkurser och vidare uppåt i olika 
utbildningsstegar.  
CS uppdrar till Stefan att författa ett svar till utbildningskom. 
 

 

§ 207. Beslut under detta möte. 

 

§ 205. Utst kom har sammanställt lista på samtliga utställningar för 2021 och 2022.  
CS fattar beslut om att godkänna de officiella utställningarna 2022 men bordlägger de andra 
(special) till vi fått förtydligande från kommittén. 
Kommittén vill annonsera ut om ringsekreterarutbildning (special) inför nästa år. CS föreslår 
att de kontaktar Pr/Info. 
Vill ha kontaktuppgifter på hemsidan för att arrangörer snabbt skall kunna få kontakt med 
kommittén. CS hänvisar till Pr/Info. 

 
Samtliga kommittéer skall i första hand kontakta Anders Odhner. 
 
§ 206. Inkommande och bordlagda ärenden: 

 
A) 130 Skrivelse från utbildningskommittén. Bordlagd sedan tidigare.  

Svar till utbildningskommittén. Att ändra regioner går inte att göra inom de stadgar 
som finns idag. Visst skall vi fortsätta att trycka på SBK men klubben behöver ändå få 
ihop och igång de grundläggande utbildningarna inom vår förening. 
CS diskuterar vad och hur vi kan göra för att få igång utbildningar, all form av 
utbildning, inte enbart mot IGP. Vi som rasklubb behöver få till egna utbildningar med 
SBK’s goda vilja ute på våra lokalklubbar. Allt från valpkurser och vidare uppåt i olika 
utbildningsstegar.  
CS uppdrar till Stefan att författa ett svar till utbildningskommittén. 

 

§ 208. Övriga frågor:  

Förelåg inte. 

 

§ 209. Nästa möte:  

Telefonmöte den 20 juli 2020 kl. 19:00. OBS! Måndag. 
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§ 210. Avslutning:  

Stefan Dahlgren tackar samtliga närvarande och avslutar mötet. 

 

 

 

Stefan Dahlgren   Maria Enryd 
Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

Ann Movitz 
Justerare 

 


