Protokoll
Svenska Schäferhundklubben, CS-möte
Datum: 2015-10-24 – 2015-10-25
Plats: Scandic Hotell, Örebro
Närvarande:

Anneli Hultman
Reino Oskarsson
Cecilia Paulson, endast lördagen
Daniel Strandberg
Magret Selander, adjungerad
Annelie Bergman, ersatte Henrik
Stefan Dahlgren, ersatte Cicci under söndagen

Anmält förhinder:

Henrik Gunnarsson

§ 56

Mötets öppnande
Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 57

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes därefter.

§ 58

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Annelie Bergman.

§ 59

Föregående protokoll
Lades till handlingarna.

§ 60

Inkomna skrivelser
- Ink 105 Ansökan officiell utställning
- Ink 106 Ändrat datum för officiell utställning 2016
- Ink 107 Motion från Sd Sörmland till årsmötet
- Ink 108 Johan Nilsson angående domarutbildning

§ 61

Utgående skrivelser
- Utg 37 Svar angående SSM
- Utg 38 SBK angående representant i UG IPO

§ 62

Rapporter
a) Ordförande

b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

Anneli har blivit kontaktad av René Jörgensen, Dansk Schäferhundklubb,
angående datumet för SSM Utställning 2016 som kommer att krocka med
HAS. SSM Utställning ligger som vanligt den sista helgen i juli och någon
ändring av datumet är inte möjlig.
Vice ordförande
Rapporten går in under andra punkter.
Kassör
Ej närvarande.
Sekreterare
I kassörens frånvaro gick Cicci igenom preliminära balans- och
resultaträkningar. Flytten till Speedledger är nu slutförd och de nya rutinerna
börjar falla på plats. Likviditeten ser fortfarande mycket god ut.
Ledamot
Har fått förfrågningar kring en Schäferalmanacka. Styrelsen tyckte detta var en
bra idé och gav Daniel i uppdrag att genomföra detta. I övrigt ingår rapporten
under andra punkter.
1 suppleant
Rapporten går in under andra punkter.
2 suppleant
Rapporten går in under andra punkter.
Kansliet
Har haft en lång dialog med Sd Övre Norrland angående officiella utställningar,
där distriktet och klubbarna har olika åsikter om vilken klubb som skall få en
officiell utställning. CS kommer att fatta beslut om var utställningen kommer
att hållas i samband med övriga diskussioner om officiella utställningar 2018.

Frågan togs upp angående ett informationsmaterial om klubben som kan delas
ut till potentiellt nya medlemmar. Henrik har förberett detta, endast små
kompletteringar kvarstår. Beslutades komplettera foldern med klubbens swishnummer och sedan maila ut den till alla distrikt, lokalklubbar samt
schäferuppfödare. Uppdrogs åt Maggan att utföra detta.
i) Avelskommittén
*RAS-revideringen: Kommittén har utarbetat ett förslag till nytt RASdokument men anger att detta inte kan slutföras förrän efter årsskiftet då
nulägesbeskrivningen bygger på statistik från 2015.
SBK:s Utskott för Avel & Hälsa har meddelat att de förväntar sig att vårt nya
RAS-dokument skickas till dem senast 15 november 2015.
CS uppmanar Avelskommittén att snarast färdigställa RAS-dokumentet baserat
på statistik t o m 151031. Mats lämnade en prognos om att arbetet skulle vara
klart inom tre veckor.
*HD-/ED-index: Avelskommittén frågar hur det fortsatta arbetet kring index
skall bedrivas. CS uppfattning är att vi behöver lägga upp en strategi kring hur
det vidare arbetet bör bedrivas avseende informationsspridning och process i
organisationen.
*Möte på SKK angående röntgenavläsning 29 oktober.
Mats, Anneli och Daniel deltar.
*Motion till SBK angående obligatorisk exteriörbeskrivning för schäfer skall
vara inne senast 1 januari 2016.

j) Bruksprovskommittén
* Vissa förares agerande i samband med träningen inför, samt under,
modprovet på SSM Utställning togs upp till diskussion. CS beslutade att
korrigeringar av hunden inte får göras under träning eller modprov. Vad gäller
korrigeringar skall samma regler gälla som vid internationella prov. Om
otillåtet agerande kommer föraren först tilldelas en varning och därefter utesluts
hen från modprovet. Det är mycket viktigt att informera både deltagare och
domare om dessa nya regler i god tid före SSM, informationen skall åtminstone
finnas även på engelska och tyska.
*CS beslutade att i fortsättningen använda tvådomarsystem vid våra
mästerskap.
*Thomas gavs i uppdrag att ta fram förslag till figuranter till SSM Utställning,
samt domare och figuranter till SSM IPO 2016. CS beslutade att dessa
funktionärer har rätt till ersättning enligt SBK:s regelverk. Daniel reserverade
sig mot beslutet.
k) Utställningskommittén
*Diskussion kring ansökta officiella utställningar 2018. CS beslutade tilldela
Sd Stockholm, Sd Värmland, Sd Sörmland, Sd Närke, Sk Skellefteå och Sk
Enköping officiella utställningar. Daniel reserverar sig mot beslutet.
*Diskussion kring ansökta Specialutställningar 2016. CS beslutade tilldela Sd
Värmland, Sk Jönköping, Sk Hagatorp, Sk Motala, Sd Skåne-Blekinge, Sd
Sörmland, Sd Västra, Sd Småland specialutställningar.
*Barn med hund: De barn som deltar fem gånger får en plakett.
*Diplom + 5 000 kr tilldelas den klubb som sköter redovisningen av
specialutställningar 2016 prickfritt. Om flera klubbar klarat av detta så lottas
priset ut.
*Förslag till bestyrelse SSM Utställning 2016 presenterades.
*Flikbladen kring funktionärer är uppdaterade.
*Beslutet från årsmötet att ändra regelverket kring ändrade meritkrav
bruksklass f o m 160101 kommer att läggas ut på Utställningskommitténs
hemsida, flik 5-2.1.
*Specialdomarutbildning planeras starta under våren 2016 för Peter Schorling,
Mikael Nylund och Marcus Blomqvist.
l) Tidning/Nättidning
CS beslutade välja in Madeleine Axelsson i redaktionskommittén. Det är
fortsatt mycket svårt att få in externt material till tidningen. Ytterligare
förtydliganden har gjorts i Urbans arbetsbeskrivning. CS beslutade att bjuda in
Kjell Pollestad till nästa möte för att få ytterligare info om hur vi kan utveckla
nättidningen. Noterades också att nättidningen mottagits mycket positivt bland
medlemmarna.
§ 63

Övriga frågor
a) Organisationskonferensen
Till protokollet noterades att årets organisationskonferens, som skulle hållits
den här helgen, har fått ställas in. Maggan har tagit kontakt med de distrikt som
inte anmält deltagande för att reda ut orsakerna till varför de inte kommer.
Bland de anledningar som framkommit kan nämnas ekonomi, geografiskt läge,
svårt hitta delegater, otydlighet kring ämnesområden som skall tas upp och
ointresse för verksamheten.

Frågeställningar som anmälts till konferensen diskuterades:
o Kommittéernas uppdrag
Bruksprovskommittén; Thomas Fröding deltog på telefon under den här
punkten. Kommittén behöver utökas framförallt med någon ansvarig för
svenskbrukset samt någon som kan ta ansvar för uppdateringar på hemsidan.
Förslag framfördes om att Ulrika Paulin skulle ingå i Bruksprovskommittén,
CS kommer att ta kontakt med henne.
Ett behov finns gällande utbildning av träningsfiguranter, förslag framfördes att
genomföra detta lokalt genom utvalda ”lärare” i närområdet. Framfördes även
information om att Bruksprovskommittén kan vara behjälplig med att föreslå
lokala figuranter.
Diskuterades möjligheten att ha deltagande på DM som krav för kvalificering
till SSM IPO och svenskbruks. CS ställer sig positiva till detta och även att i
framtiden, om möjligt, ha ett samlat SSM för IPO och Svenskbruks.
Uppdrogs åt Bruksprovskommittén att arbeta vidare med frågan.
Avelskommittén; CS beslutade att upplösa nuvarande avelskommitté i samband
med årsmötet 2016.
Utställningskommittén; CS beslutade att upplösa nuvarande
utställningskommitté i samband med årsmötet 2016.
o RSV2000
CS diskuterade frågan och klargjorde att vi måste hålla isär de båda
föreningarna och deras respektive uppdrag.
o Kvalprov till VM (IPO)
Frågan kommer bl a att diskuteras på domar- och figurantkonferensen i mars
2016. CS följer upp frågan efter konferensen.
o Distriktsindelning och distriktens uppdrag
Stefan redovisade förslag på ny distriktsindelning som baserade sig på de två
första siffrorna i postnumret. Förslaget skickas ut på remiss till distrikten.
CS diskuterade sedan distriktens uppdrag. Bl a definierades:
*Samordning och tillstyrkande av special-, valp- och officiella utställningar
som Schäferhundklubbens lokalklubbar ansökt om. Därefter skickas de
tillstyrkta ansökningarna till CUK för nationell samordning vilken senare
fastställs av CS.
*Samordning och godkännande av de prov/tävlingar som Schäferhundklubbens
lokalklubbar lagt in i SBK-Tävling. Därefter skall godkända prov/tävlingar
rapporteras till Bruksprovskommittén för samordning och senare beslut i CS.
CS beslutade att tillskriva respektive distrikt och fråga dem hur de ser på sitt
uppdrag.

o Former för kommunikation mellan CS och distrikt/lokalklubbar
Synpunkter har inkommit om att kommunikationen mellan CS och
distrikten behöver bli bättre. CS tar till sig detta och skall arbeta för en
förbättrad information/kommunikation genom såväl fylligare protokoll
samt ett bättre utnyttjande av hemsidan.
o Valphänvisning
En utvärdering av den nuvarande valphänvisningen visar att nästan inga
uppfödare lägger ut sina kullar på Schäferhundklubbens hemsida.
CS uppdrar till Avelskommittén att se över regelverket och ge förslag på
eventuella förtydliganden/korrigeringar.
o HD/ED-index
CS har fått frågor kring varför vi beslutade att inte ställa oss bakom ett
införande av HD-/ED-index f o m 2016. Detta ska inte tolkas som en
negativ inställning till index som sådant, utan vår bedömning är att frågan
kräver information, intern utbildning, processande och strategi. Dessutom
kräver ett införande av index diskussioner kring hur vårt
bekämpningsprogram skall utformas i framtiden.
o Plats för årsmöte och organisationskonferens
CS har fått synpunkter på att årsmöte och Organisationskonferens bör
läggas i Stockholmsområdet för att underlätta för de som kommer med flyg
eller tåg. Maggan får i uppdrag att boka ett hotell i närheten av Arlanda.
b) SSM Utställning 2016
CS beslutade att Henrik Gunnarsson, Ulrika Paulin och Jessica Hahn ska ingå i
arbetsgruppen för SSM Utställning. CS kontaktperson blir Daniel Strandberg.
Gruppen kan komma att kompletteras senare.
c) WUSV VM
Då den ekonomiska sammanställningen inte är klar tas frågan upp vid nästa
möte.
d) Officiella utställningar 2018 samt specialutställningar 2016
Se under § 62 k (Utställningskommitténs rapport).
§ 64

Pågående ärenden
a) SSM 2015
Henrik håller på att slutföra rapporterna över SSM Utställning och SSM IPO.
Dessa kommer sannolikt att presenteras på nästa möte.

§ 65

Nästa möte
21-22 november.

§ 66

Mötets avslutande
Anneli tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförande:

Protokollförare:

Anneli Hultman

Cecilia Paulson

Justeras:

Annelie Bergman

