
 

 

 Protokoll 
 
 
Svenska Schäferhundklubben, CS-möte 
Datum: 2015-01-31– 2015-02-01 kl 10,00 
Plats: Scandic Hotell, Örebro 
 
 
Närvarande: Anneli Hultman 

Reino Oskarsson 
 Cecilia Paulson 
 Daniel Strandberg  
 Veronika Axelsson 
 Magret Selander, adjungerad 
 Tina Fridh, suppleant 

Ingrid Hansson, endast söndag 
Mats Höglund, endast söndag 

  
Anmält förhinder:  Annelie Bergman, suppleant 

Thomas Fröding 
  

 
 
    
§ 57 Mötets öppnande 

Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 
 

§ 58 Godkännande av dagordning 
Dagordningen gicks igenom och godkändes med kompletteringar. 
 

§ 59 Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare valdes Reino Oskarsson. 
 

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

§ 61 Inkomna skrivelser 
- Ink 94 Monica Henriksson ang RAS-revidering 

CS har diskuterat frågan med Avelskommittén och konstaterat att RAS-
revideringen är en prioriterad fråga inför 2015.  

- Ink 96 IPO SSM, Skaraborg tar tillbaka ansökan 
Bruksprovskommittén har svarat på detta till Sd Skaraborg.   

- Ink 1 Emilia Edman ang sponsring 
CS beslutade bifalla ansökan.  
 



 

 

 
- Ink 2 Fråga om RSV 2000 

På organisationskonferensen diskuterades detta, och då ställde vi oss neutrala 
till frågan. CS beslutade nu att skicka frågan vidare till SBK.  

- Ink 3 Anders Eriksson SV-domare 
Anders Eriksson är nu godkänd SV-domare inom IPO. 

- Ink 4 Ansökan förtjänsttecken i guld 
CS beslutade bevilja ansökan. 

- Ink 5 SBK Kongress 
Reino och Anneli kommer att åka.  

- Ink 6 Ansökan om förtjänsttecken 
CS beslutade bevilja ansökan. 
 

§ 62 Utgående skrivelser 
- Utg 17 Sd Övre Norrland ang nedläggning Sk Luleå 

CS har tillstyrkt ansökan.  
- Utg 1 Anders Eriksson som domare 
- Utg 2 WUSV ang Pierre Wahlström 
- Utg 3 Svar till Sd Skaraborg ang IPO SSM 

 
§ 63 Rapporter 
 a) Ordförande 

Anneli rapporterade från mötet med SBK´s förbundsstyrelse. SBK har skickat 
ut en fråga gällande att bara ha kongressen vartannat år i stället för varje år. CS 
ställde sig positiva till detta.  
 

b) Vice ordförande 
Reino rapporterade från SBK-konferensen. Representanter från alla bruksraser 
kom fram till ett gemensamt förslag om att det, för att få godkänd MH, ska vara 
kryss i alla rutor – även skott. En skrivelse om detta kommer att göras. Det var 
även många diskussioner kring uppdateringen av RAS, och vilka krav man kan 
ställa på avelsdjuren.  
 
Reino har även varit på ett av SBK extrainsatt möte gällande MT/korningen. 
Den grupp som utvärderat detta hade kommit fram till att ingen ändring 
behövde göras. De flesta rasklubbar som deltog på konferensen var dock 
överens om att förändringar behöver göras. Nu jobbar en nytillsatt grupp med 
att utvärdera detta, och komma med ett konkret förslag.  
 
SBK har hållit två telefonmöten med alla rasklubbar som Reino deltagit på. 
Mötena har varit bra och informativa.  
 

c) Kassör 
Beslutades att ersättningen till distrikten i fortsättningen skall fastställas per 1 
januari resp år. Utbetalningen sker därefter en gång per år, senast 31/3 för 
innevarande år.  
 
Beslutade justera telefonersättning till ordförande till 10 000 kr per år, samt att 
säga upp gamla telefonabonnemang till centrala utställningkommittén. 
Ordföranden deltog ej i beslutet ang telefonersättningen. Beslutades samtidigt 
att teckna ett nytt internetabonnemang till kansliet.  
 



 

 

CS beslutade att byta redovisningsprogram till Speedledger. Flytten kommer att 
ske så snart som möjligt. I samband med detta beslutades även att bara ha en 
bank i fortsättningen, så alla engagemang på Danske Bank kommer att avslutas 
och i fortsättningen ska vi bara ha Nordea.  
 

d) Sekreterare 
SKK verkar ha felaktiga uppgifter om vår valphänvisning. Cicci har blivit 
uppringd av flera valpköpare, som SKK hänvisat till henne. Beslutades att vi 
tillskriver SKK om detta.  
 

e) Ledamot 
Inget att rapportera.  
 

f) 1 suppleant 
Tina har haft mailkontakt med arrangören av Universalsieger 2015 i Italien, och 
väntar nu på ytterligare uppgifter. Planeringen inför deltagandet fortskrider 
enligt planen.  
 

g) 2 suppleant 
Ej närvarande.  
 

h) Kansliet 
Beslutades att klubbens gamla varumärkespolicy inte längre är aktuell, och 
denna utgår därför.  
 
CS beslutade höja priset för tidningsprenumeranter med 50% pga de höga 
hanteringskostnaderna.  
 

i) Avelskommittén 
RAS-revideringen är den högst prioriterade frågan för Avelskommittén under 
2015.  
 
Förslag uppkom om att bjuda in till en utbildning kring hemsideshantering i 
samband med årsmötet. Maggan utreder om detta är möjligt.  
 
Möte skall initieras med SKK ang röntgen och avläsning. Mats tar fram förslag 
på datum för detta möte.  
 
En smärre justering gjordes i kraven för våra avelsdjur, kravet på UHP tas bort 
och ett förtydligande har gjorts i dokumentet gällande kraven på svensk 
korning resp tysk avelskorning.  
 
Ett fall med hemofili har nu konstaterats i Sverige. Mats följer upp vad som 
händer i fallet.  
 

j) Bruksprovskommittén 
Ej närvarande.  
 

k) Utställningskommittén 
En planerad ringsekreterarkurs måste tyvärr ställas in pga för få deltagare.  
 



 

 

Det är brist på ringsekreterare som skriver på tyska. Detta måste lösas för 
framtiden om vi ska kunna fortsätta ta in tyska domare.  
 
CS beslutade att som valpdomare till SSM 2016 tillfråga Lars Nielsen (hanar) 
och Patrik Blomqvist (tikar), samt att som domare till de vuxna klasserna 
tillfråga Friedrich Gerstenberg (tikar) och Joachim Stiegler (hanar).  
 
CS beslutade även att som valpdomare till SSM 2017 tillfråga Fredrik Steen 
(hanar) och Ulrica Barck (tikar), samt att som domare till de vuxna klasserna 
tillfråga Karl-Heinz Gladbach (hanar) och Harald Hohmann (tikar).  

 
l) SSM Utställning 2014 

Resultatet har fastställts och slutbetalning till Sd Västmanland har gjorts under 
2014.  
 

m) Hemsidan/PR 
Diskuterades i samband med budgetarbetet inför 2015.  
 

 
§ 64 Pågående ärenden 
 a) SSM 2015 

Daniel och Ingrid rapporterade kring förberedelserna till SSM Utställning. Allt 
går enligt plan och de ligger bra till. Ingrid rapporterade att samtliga 
ringfunktionärer nu är klara. Diskussioner fördes kring formerna för en 
kamratträff, men CS ansåg att detta beslut får fattas av ledningsgruppen för 
SSM Utställning varför frågan bollades tillbaka till dem.  
 

§ 65 Övriga frågor 
a) Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 

Dokumenten gicks igenom och uppdaterades.  
 

b) Budget 
Budgeten gick igenom och vissa kompletteringar återstår att göras. Den 
kommer att gås igenom i samband med årsmötet.  
 

c) Årets allroundschäfer 
Konstaterades att Hedeforsen´s Spike, med ägare Lars Persson, vann överlägset 
i år.  
 

d) Handlingsplan Agria 2015 
Förslag till handlingsplan har gåtts igenom och kommer att skickas till Agria.  
 

e) Ungdomsverksamhet 
Diskussioner har inletts med ett par ungdomar om att få igång verksamheten.  
Aktiviteter planeras även till SSM Utställning i Västerås.  
 

§ 66 Nästa möte 
Nästa möte är ett telefonmöte den 18 februari kl 19.00 
 
 
 
 



 

 

 
 

§ 67 Mötets avslutande 
Anneli avslutade mötet och tackade för kreativa diskussioner. 

 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
_______________________________   
Cecilia Paulson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
Anneli Hultman, ordförande  Reino Oskarsson 


