Protokoll
Svenska Schäferhundklubben, CS-möte
Datum: 2016-01-23 - 24
Plats: Scandic Hotell, Norrköping
Närvarande:

Anneli Hultman
Reino Oskarsson
Henrik Gunnarsson
Stefan Dahlgren
Magret Selander, adjungerad

Anmält förhinder:

Cecilia Paulson
Daniel Strandberg
Annelie Bergman

§ 78

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 79

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med ett par tillägg.

§ 80

Val av protokolljusterare
Stefan Dahlgren valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 81

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 82

Inkomna skrivelser
- Ink 135 Sk Skellefteå
Uppdrogs till Maggan att tillskriva Sd Övre Norrland och be om en
återkoppling i ärendet.
- Ink 1 Inofficiell utställning Sk Westbo
CS anser inte att det aktuella arrangemanget utgör konkurrerande verksamhet
till Sd västra. Däremot tillhör det god ton att distrikten har en dialog med
varandra vad det gäller arrangemang som är nära angränsande geografiskt eller
i tid.
- Ink 2-3 Förtjänsttecken guld
CS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld enligt förslagen.
Ink 5 Förtjänsttecken guld Sd Småland
CS beslutade att utdela förtjänsttecken i guld och silver enligt förslagen.

§ 83

Utgående skrivelser
- Utg 43 Angående Sk Skellefteå
Se ink 135.

§ 84

Rapporter
a) Ordförande
-Anneli har blivit kontaktad av SBK angående vår motion rörande obligatorisk
exteriörbeskrivning för deltagande i SBK:s prov/tävlingar samt registrering av
valpar i SKK (enligt årsmötesbeslut 2015). Den andra delen av motionen är
inte en motion utan en begäran om komplettering av vårt Hälsoprogram nivå 2.
Anneli visar ett förslag till skrivning som kompletteras. Detta kommer att
stämmas av med SBK:s avelssamordning innan det skickas vidare till SBK.
-Dialogmöte med SBK inför FS. Kirsten Vretstrand är tf sammankallande för
Utskottet Avel & Hälsa fram till kongressen.
-Avelskorning enligt tysk modell: CS uppdrar åt Avelskommittén att se över
utbildningsplaner och planera för återväxten av Avelskorningsfunktionärer.
-AK-SWE: CS uppdrar till Avelskommittén att titta vidare på frågan.
b) Vice ordförande
-Fasta banor och funktionärer för MH/MT inom Schäferhundklubben.
CS ger Reino i uppdrag att arbeta vidare med frågan.
-Svenskbruks: CS ger Bruksprovskommittén i uppdrag att arbeta vidare med
frågan.
-Avtalet mellan CS och teknisk arrangör angående SSM Svenskbruks är klart.
c) Kassör
-Henrik redogjorde för de aktiviteter han vidtagit för att avsluta våra
konton i Nordea.
-Dator med tillbehör för klubbens kassör är inköpt.
-Nya kuvert, C4 och C5, är inköpta.
-IZettle är införskaffad.
d) Sekreterare
Ingen rapport förelåg.
e) Ledamot
Ingen rapport förelåg.
f) 1 suppleant
Ingen rapport förelåg.
g) 2 suppleant
Ärendena togs upp under befintliga punkter.
h) Kansliet
-Planering inför årsmöte pågår. I övrigt löpande ärenden.
i) Avelskommittén
Ingen rapport förelåg pga datorhaveri.
j) Bruksprovskommittén
-Förslag till domare och figuranter till SSM IPO och figuranter till SSM
Utställning 2016 presenterades och godkändes. Namnen offentliggörs när de är
tillfrågade och har tackat ja.
-CS beslutade att SSM IPO FH skall hållas i Västergötland 23-25 september.
Mästerskapet utgör kvalificeringsprov till WUSV-VM i IPO FH 2017.
k) Utställningskommittén
-CS beslutade enligt CUK:s förslag angående slutförande av en
aspirantdomartjänstgöring. CUK tillskriver aktuell domare.
-CS beslutade att en specialdomarutbildning ska påbörjas under våren 2016.

l) Tidning/Nättidning
-Ett nytt ettårigt avtal med FotoURMA undertecknades.
-Utvärdering av fri delning av nättidningen.
Nättidningen har övervägande fått mycket positiv respons från medlemmarna
och beröm från organisationer och personer utanför klubben, såväl inom som
utom landet. Idag utnyttjar vi bara delar av de möjligheter som står till buds.
Kjell Pollestad kommer att närvara vid vårt årsmöte och vi får då en möjlighet
att diskutera hur vi ska arbeta med vidare utveckling.
Beslut kring huruvida nättidningen skall fortsätta delas fritt eller inte fattas
tidigast vid det konstituerande mötet.

§ 85

Övriga frågor
a) SSM 2016
SSM IPO: Genomförs 12-14 augusti på Visingsö.
SSM Svenskbruks: Genomförs 2-3 juli på Kungälvs Brukshundklubb.
SSM Utställning: Genomförs 29-31 juli i Vårgårda. Campingplatser finns
fortfarande att boka på Tånga Hed.
SSM IPO FH: Genomförs 23-25 september i Västergötland.
b) WUSV VM
Ärendet är avslutat.
c) RSV 2000
På förekommen anledning diskuterades att lokala schäferhundklubbar har
länkning/medlemsrekrytering till RSV 2000. CS beslutade att det inte är tillåtet
att använda Svenska Schäferhundklubbens hemsidor för dessa ändamål.
Distrikt och lokalklubbar kommer att tillskrivas i ärendet.
d) Årets allroundschäfer
Fem ansökningar hade inkommit. Vinnaren, som var överlägsen, presenteras
på årsmötet.
e) Mätning av hundar på utställning
CS beslutade att mätning av hundar från 12 månader och uppåt skall fortgå.
Under 2019 skall en slutlig utvärdering ske. Då har vi ett underlag som sträcker
sig över generationer. Baserat på resultatet fattas därefter ett nytt beslut.
f) Årsmötet: Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, bokslut och budget
Genomgång av ovanstående dokument genomfördes.

§ 86

Nästa möte
Telefonmöte 17 februari kl 19.00.

§ 87

Mötets avslutande
Anneli tackar för visat intresse och avslutar möte.

Ordförande tillika protokollförare:

Anneli Hultman

Justeras:

Stefan Dahlgren

