Protokoll
Svenska Schäferhundklubben, CS-möte
Datum: 2015-09-14
Plats: Telefonmöte
Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Annelie Bergman, suppleant

§ 45

Mötets öppnande
Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 46

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§ 47

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Stefan Dahlgren.

§ 48

Föregående protokoll
Protokollet från förra mötet gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 49

Inkomna skrivelser
- Ink 71 Synpunkter på SSM Utställning
Fråga har ställts ang hur mycket föraren får påverka hunden i samband med
modprovet. CS konstaterar att det är domarens ansvar att ta ställning till detta.
- Ink 90 Inbjudan till Rasklubbstorget, Stockholms Hundmässa
Beslutades att vi ska vara representerade på mässan. Uppdrogs åt Maggan att
anmäla oss.
- Ink 91 Info och utbildning om HD/ED-index
CS beslutade att Stefan Dahlgren ska representerar klubben på den utbildning
som kommer att hållas i november. Stefan fick även i uppdrag att tillfråga
Kattis Ehrlander.

§ 50

Utgående skrivelser
- Utg 34 Svar ang HD/ED-index
- Utg 35 Revidering av championatsregler
- Utg 36 Svar SKK ang utbildningsmerit för cert

§ 51

Rapporter
a) Ordförande
Har fått ett personligt brev med frågor ang HD/ED-index. Personen i fråga har
inte varit anträffbar för ett svar, men i enlighet med vårt svar till SKK är vår
bedömning att frågan kräver mer information, utbildning, processande och
strategi innan ett index kan införas.
b) Vice ordförande
Har fått frågor kring hur vårt resonemang gått kring de personer vi
rekommenderade till SBKs IPO-domarutbildning.
Fråga väcktes om vilken exteriörbedömning som ska krävas för vår
valphänvisning. CS beslutade att ta upp frågan på Organisationskonferensen.
c) Kassör
Henrik rapporterade om likviditeten, vilken för närvarande ser bra ut. CS
beslutade att i fortsättningen använda den nya reseräkningen som Henrik tagit
fram. Maggan lägger ut den på hemsidan. CS beslutade att uppdra åt Henrik att
teckna ett avtal med banken om kontanthantering.
d) Sekreterare
Inget att rapportera.
e) Ledamot
Inget att rapportera.
f) 1 suppleant
Inget att rapportera.
g) 2 suppleant
Ej närvarande.
h) Kansliet
Inget att rapportera.
i) Avelskommittén
Inget att rapportera.
j) Bruksprovskommittén
Inget att rapportera.
k) Utställningskommittén
Inget att rapportera.
l) Tidning/Nättidning
Inget speciellt att rapportera. Nättidningen beräknas komma ut under
morgondagen.

§ 52

Pågående ärenden
a) SSM 2015
Sd Västra har sökt om bidrag för att täcka förlusten på 12 116 kr för SSM
Svenskbruks. CS värdesätter Sd Västra’s engagemang mycket högt. Då
förutsättningarna varit oklara gällande det ekonomiska ansvaret, beslutade CS att
ersätta Sd Västra med halva förlusten.

§ 53

Övriga frågor
a) SSM 2016
IPO: Noterades att tävlingen kommer att arrangeras i Höör 13-14/8 2016

Svenskbruks; diskuterades om tävlingen ska vara officiell eller inofficiell samt
i vems regi den ska genomföras. Sd Västra befarar att det kan bli färre deltagare
om det blir en inofficiell tävling. Tävlingen kommer därför även i
fortsättningen att genomföras som en officiell tävling. CS beslutade att
tävlingen kommer att arrangeras som ett CS-arrangemang 2016 i Kungälv med
Sd Västra som teknisk arrangör.
b) Organisationskonferensen
Kallelse har gått ut till distrikten. Beslutades att alla kommittéledamöter ska
kallas till årets Organisationskonferens.
c) WUSV VM
Planeringen inför WUSV VM 23-26/9 i Lahti, Finland pågår för fullt.
Anneli och Daniel har regelbunden kontakt med lagledaren angående ekonomi,
overaller mm.
§ 54

Nästa möte
Nästa möte är styrelsemöte på fredag kväll den 23 oktober 2015, och därefter
Organisationskonferensen den 24-25 oktober 2015.

§ 55

Mötets avslutande
Anneli tackade för givande diskussioner och förklarade därefter mötet avslutat.

Ordförande:

Protokollförare:

Anneli Hultman

Cecilia Paulson

Justeras:

Stefan Dahlgren

