Protokoll
Svenska Schäferhundklubben, CS-möte
Datum: 2015-06-13 – 2015-06-14 kl 9,00
Plats: Scandic Örebro
Närvarande:

Anmält förhinder:

Anneli Hultman
Henrik Gunnarsson
Daniel Strandberg
Annelie Bergman
Stefan Dahlgren
Magret Selander, adjungerad
Cecilia Paulson
Reino Oskarsson

§ 23

Mötets öppnande
Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 24

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 25

Val av protokolljusterare
Stefan valdes att justera protokollet tillsammans med Anneli.

§ 26

Föregående protokoll
Lades till handlingarna.

§ 27

Inkomna skrivelser
- Ink 49 Höjd avgift för rasmästerskap
CS ställer sig positiv till Dobermannklubbens förslag om höjd
anmälningsavgift vid officiella rasmästerskap.
- Ink 51 Nedläggning Sk Simontorp
CS bifaller Sd Östergötland begäran om att få lägga ned Sk Simontorp.
- Ink 53 SKK´s svar ang RSV2000
CS har tillskrivit SBK angående klargörande kring RSV 2000:s status. SBK har
vidarebefordrat frågan till SKK. I svaret från SKK går att utläsa ” FCI regler
reglerar endast att de godkänner en kennelklubb per land. Vad gäller
samarbetsavtal med rasorganisationer är detta inte reglerat i FCI stadgarna, utan
dessa avtal sluts normalt av FCI styrelse. De aktuella avtalen ser olika ut och
brukar inte kunna påverka nationella frågor.

-

-

-

I avvaktan på tydligare ställningstagande har vi i dagsläget endast markerat att
svenska domare och figuranter inte får tjänstegöra på RSV Global ( även om
RSV Global består av ett antal nationella RSV 2000 klubbar) arrangemang.
Detta grunder vi på ett besked från VDH, vilket Ni fick för kännedom inför
IPO domarkonferensen 2014.”
Ink 54 Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer
CS undersöker lämpliga kandidater.
Ink 55 SBK 100 000 medlemmar
Ärendet diskuterades och svar formulerades till SBK.
Frågan kommer att avhandlas på Organisationskonferensen i oktober.
CS beslutade att tillskriva Jordbruksverket angående schäferägare i Sverige.
Ink 56 Fråga om dispens för registrering av valpkull
Maggan tillskriver frågeställaren och motiverar CS avslag för dispensen.
Ink 57 Information från SKK angående nya HD-indexraser
CS beslutar att svara Sofia Malm att Svenska Schäferhundklubben inte har
lämnat något positivt besked till att införa HD-/ED-index för tysk schäfer,
samt att återigen uppmana SKK till att snarast kalla oss till ett möte i ärendet.
Ink 58 Tackbrev från Åke Imland
Lades till handlingarna.

§ 28

Utgående skrivelser
- Utg 17 Svar till SBK ang MT
- Utg 18 Till Sk Umeå ang bruksmeriter för SEUCH
- Utg 19 Till Sd Sörmland ang nedläggning av Sk Telge Nord
- Utg 20 Till Ulrica Barck ang förordande till FCI-domare
- Utg 21 Till SBK ang rekommenderade till IPO-domarutbildning
- Utg 22 Till F Bjurklint ang domarutbildning

§ 29

Rapporter
a) Ordförande
Anneli redogjorde för diskussionerna med Agria avseende Handlingsplanen
för 2015.
b) Vice ordförande
Ej närvarande.
c) Kassör
Henrik berättade att, enligt tidigare CS-beslut, klubben endast kommer att
ha Danske Bank f o m 1 juli. Klubbens likviditet är god och han
återkommer till hösten med förslag till hur pengarna ska placeras för att ge
god avkastning med ingen/liten risk. Klubben har nu ett betalkort för
beställning av t ex utländska domares flygresor. Swish kommer att införas
till SSM Utställning.
d) Sekreterare
Ej närvarande.
e) Ledamot
Rapporterade under andra punkter.
f) 1 suppleant
Inget att rapportera.
g) 2 suppleant
Stefan rapporterar från WUSV Universalsieger-VM i Campogalliano,
Italien.
h) Kansliet

i)

j)
k)

l)

- Nya resultathäftena är levererade. Pris från 1/6 120 kr.
- Maggan har tagit över ansvaret för draghundslicenserna.
Avelskommittén
-HD-/ED-index: Diskussion kring att flera oklarheter kvarstår innan ett
införande av index kan bli aktuellt. CS beslutar att svara Sofia Malm på
SKK att Svenska Schäferhundklubben inte har lämnat något positivt besked
till att införa HD-/ED-index för tysk schäfer, samt att återigen uppmana
SKK till att snarast kalla oss till ett möte i ärendet.
-Revidering av RAS: CS fastställer tidplanen att Avelskommittén skall
presentera ett förslag för styrelsen vid mötet i slutet av augusti.
Efter ev korrigeringar skall förslaget tillställas distrikten inför
Organisationskonferensen i slutet av oktober.
-Mats presenterade Tysklands strategier för att komma till rätta med
höjdproblematiken. CS bevakar frågan.
Bruksprovskommittén
Ej närvarande.
Utställningskommittén
-Två nya ringsekreterare klara: Marcus Blomqvist och Margaretha Eliasson.
-Tio nummerlappar saknas till SSM Utställning- Möjligheter att
komplettera dessa undersöks av CUK.
-Lars Nielsen och Patrik Blomqvist har tackat ja till att döma SSM-valp
2016.
-Ulrica Barck har tackat ja till att döma SSM-valp 2017.
-Krav på att det vid officiella utställningar skall finnas certifierad
utställningsansvarig och officiella ringsekreterare. Vid ansökan om
utställning
skall arrangör ha en plan för hur organisationen skall se ut.
-Katalogprogram för utställning/bruks: Mats och Daniel har tittat på varsin
variant att använda inom Svenska Schäferhundklubben.
Vi undersöker vidare och tar upp frågan för beslut på mötet i augusti.
Hemsidan/PR
Konstaterades att flera av de underliggande sidorna inte är uppdaterade.
Kontakt tas med respektive ansvarig för sidan.

§ 30

Pågående ärenden
a) Sk Sturup
Klubben har gjort en ”nystart” och verksamheten är igång. De har cirka 15
helbetalande medlemmar och de öppna träningarna är välbesökta.
CS har ett uppföljande möte med Sk Sturups styrelse i samband med SSM IPO.
b) SSM 2015
IPO: Allting är under kontroll. Funktionärer finns till alla poster. Arbete med
sponsring, annonser och montrar pågår.
Utställning: Arbetet pågår enligt plan, men det är lite färre montrar än tidigare.
Daniel och Urban har tagit över det arbetet. Anneli och Daniel bokar ett
telefonmöte för avstämning av checklistan.
Svensk Bruks: Under kontroll.

§ 31

Övriga frågor
a) Utställningar
-CS diskuterade det vikande anmälningsantalet till våra utställningar.
CS välkomnar de initiativ som kommit att t ex kombinera utställning och IPOprov och utställning, avelskorning och UHP och kommer att följa dessa.

-CS diskuterade att ev ändra bedömningsordningen vid våra
specialutställningar så att den harmonierar med SSM avseende långhår.
(Långhåren gör sina gångverksprov tillsammans med de normalhåriga i
respektive klass). Frågan kommer att diskuteras vid höstens
Organisationskonferens.
b) SSM 2016
Daniel undersöker möjligheterna att boka Mälarcampingen i Västerås för 2016.

c) Hedersledamöter
Maggan har konstaterat att det inte finns några skriftliga statuter avseende vad
det innebär att vara hedersledamot i Svenska Schäferhundklubben. Ett förslag
till klargörande utarbetas.
d) Universalsegrare
CS beslutade att, om möjligt, skicka ett lag till VM i Paderborn, Tyskland,
2016. De två bästa hanarna respektive tikarna kvalificerar sig.
Stefan och Rose tar fram information till hemsidan och nättidningen.
§ 32

Nästa möte
29-30 augusti.

§ 33

Mötets avslutande
Anneli tackar för visat intresse och avslutar mötet.

