Protokoll
Svenska Schäferhundklubben, CS-möte
Datum: 2015-02-19 kl 19,00
Plats: Telefonmöte
Närvarande:

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

§ 68

Mötets öppnande
Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 69

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes med kompletteringar.

§ 70

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Reino Oskarsson.

§ 71

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

§ 72

Inkomna skrivelser
- Ink 13 SBK domares ansökan om utökning av raser
CS beslutade godkänna Susanne Nilsson´s ansökan.
- Ink 15 Inbjudan monter NM för brukshundar
CS beslutade att vi ska deltaga och gav Magret Selander i uppdrag att jobba
vidare med bemanningen.
- Ink 16 Ansökan om domarutbildning Fredrik Bjurklint
Någon inbjudan från SBK har ännu inte kommit, så vi vet i dagsläget inte hur
många vi får nominera. Därför kommer ink 16-18 och 20-22 att tas upp till
beslut senare när inbjudan kommit.
- Ink 17 Ansökan om domarutbildning Pernilla Eriksson
- Ink 18 Ansökan om domarutbildning Gunilla Sjögren
- Ink 19 Svar från SBK ang exteriörbeskrivning
Lades till handlingarna.
- Ink 20 Ansökan om domarutbildning Niklas Björkblom
- Ink 21 Ansökan om domarutbildning Tommy Andersson

-

Ink 22 Ansökan om domarutbildning Jimmy Söderbäck
Ink 23 Ansökan om nedläggning av Sk Assartorp
CS beslutade tillstyrka nedläggningen.

§ 73

Utgående skrivelser
- Utg 4 Svar till M Henriksson
- Utg 5 WUSV ang P Wahlström domaruppdrag
- Utg 6 WUSV medlemsstatistik
- Utg 7 SKK ang vit schäfer
- Utg 8 SBK ang RSV 2000

§ 74

Rapporter
a) Ordförande
Anneli rapporterade kort från ett telefonmöte med SBK. SBK informerade då
om att det kommit in många anmälningar gentemot personer som är aktiva
inom Schäferhundklubben.
Anneli kommer att ingå i den rekryteringsgrupp som ska jobba med att hitta en
ersättare till Peter Rimsby, som aviserat sin avgång.
b) Vice ordförande
Reino har fört en dialog med SBK kring de många anmälningar som kommit in
till SBK och Disciplinnämnden. Styrelsen tycker det är anmärkningsvärt att så
mycket händer nu och tar starkt avstånd ifrån de anmälningar av banal karaktär
som tar tid i anspråk från såväl styrelsearbete som handläggning av såväl
Schäferhundklubben som SBK och SKK.
c) Kassör
Veronika rapporterade att likviditeten 312 280,65 kr samt 270 252,75 kr på
olika konton på Danske Bank, och 73 458,33 kr på Nordea varav 35 880 kr är
reserverat för kommande betalningar. Det har nu inkommit krediteringar från
Hundpoolen då vi inte längre använder alla domäner. Det har även kommit en
faktura från Posten för utskicket av tidning nr 1-2015, och det har nu löst sig
med momsbefrielsen för dessa utskick.
Veronika rapporterade även att abonnemang på Speedledger nu är tecknat.
Cicci kommer att hjälpa Veronika igång med detta.
Bokslutet ligger nu hos revisorerna för granskning.
Maggan har blivit kontaktad av Mellannorrland ang en gammal faktura, från
organisationskonferensen 2013. De har betalat denna faktura 2 gånger.
Veronika fick i uppdrag att följa upp detta, och ev återbetala det en gång.
d) Sekreterare
Inget att rapportera.
e) Ledamot
Daniel rapporterade att arbetet med tidningen flyter på bra.

f) 1 suppleant
Info har nu utkommit ang Universalsegrare. Diskussioner pågår om
översättning av våra svenska graderingar jämfört med de tyska. Frågan är
hänvisad till SKK för att få en korrekt ”översättning”.
g) 2 suppleant
Inget att rapportera.
h) Kansliet
Planering pågår för fullt inför årsmötet. Maggan påminde alla om att skicka in
nya styrelseförteckningar i tid.
i) Avelskommittén
Har ej lämnat någon rapport.
j) Bruksprovskommittén
Vi har en arrangör som tackat ja till att arrangera SSM IPO. Arrangör samt
namn på funktionärer kommer att offentliggöras när avtalet är undertecknat.
Figuranter till SSM Utställning fastställdes: Roland Björkqvist, Patrik Sturk
och Gustav Ebers. Ytterligare ett namn tillkommer senare.
k) Utställningskommittén
Har skickat ut domarinbjudningar till SSM 2017.
l) Hemsidan/PR
Hemsidan har nu lagts ut i en mobil-version. Ett antal domäner som inte
används har sagts upp. För övrigt pågår uppdateringar löpande.
§ 75

Pågående ärenden
a) Sk Sturup
Någon har förskingrat pengar från klubben. Anneli och Daniel har haft ett antal
möten med delar av styrelsen. Utredning har påbörjats och det kan konstateras
att det inte är någon ordning på bokföringen. Klubben är sannolikt
likvidationspliktig och en kontrollbalansräkning skall nu upprättas med stöd av
Schäferhundklubbens revisor, Anders Carlsson.
b) SSM 2015
Planeringen för ett barn- och ungdomsläger fortgår, det kommer att finnas
aktiviteter från torsdag till söndag.

§ 76

Övriga frågor
a) Tidningsutskick
Daniel framförde ett förslag om att alla som anmäler sig som nya medlemmar
via hemsidan skall få ett utskick med ett inbetalningskort och tidningen. Som
det är idag är det många som anmäler sig, men inte betalar in något. Antagligen
väntar många på att få ett inbetalningskort, och på detta sätt kan vi
förhoppningsvis fånga upp dessa och få in dem som medlemmar. CS beslutade
att införa detta under en provperiod. Uppföljning skall ske vid november-mötet.

b) Ungdomsverksamheten
Maggan informerade om att Emilia Edman planerar en träff med ungdomarna
framöver.
Daniel berättade att de startat upp en ungdomskommitté i Skåne med Felicia
Kristensson som ansvarig. De planerar för ett kortare läger i sommar.
Önskemål framfördes om att dessa personer även är med på barn-och
ungdomslägret som planeras i samband med SSM Utställning.
c) Lathunden
SBK ska hålla en utbildning i Lathunden i april, Mats har anmält intresse att
delta på den vilket styrelsen tycker är bra. Önskvärt vore att någon mer från
avelskommittén kan delta.
d) Årsmötet
Planering inför årsmötet gicks igenom översiktligt. Maggan tog upp
anmälningar från styrelsen. Det kommer även att genomföras en webbutbildning på hemsidan under lördag förmiddag.
§ 77

Nästa möte
Nästa möte är styrelsemöte kl 9,00 och därefter årsmöte kl 14,00 den 7 mars 2015
på Scandic Hotell i Örebro.

§ 78

Mötets avslutande
Anneli tackade alla deltagare och avslutade därefter mötet.

Justeras:

_______________________________
Cecilia Paulson, sekreterare

_______________________________
Anneli Hultman, ordförande

________________________________
Reino Oskarsson

