Protokoll
Svenska Schäferhundklubben, CS-möte
Datum: 2016-02-17
Plats: Telefonmöte
Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Annelie Bergman, suppleant

§ 77

Mötets öppnande
Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 78

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes därefter.

§ 79

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Daniel Strandberg.

§ 80

Föregående protokoll
Föregående protokoll gick igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 81

Inkomna skrivelser
- Inga

§ 82

Utgående skrivelser
- Inga

§ 83

Rapporter
a) Ordförande
Anneli rapporterade från en diskussion med Per-Inge Johansson om de nya
stadgarna.
b) Vice ordförande
Reino har fått frågan från några enskilda medlemmar om vad vi betalar för
medlemsavgift till WUSV. CS noterade att vi ska tydliggöra för våra

c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

medlemmar vad vi får för denna avgift. Lämnade också en kortare rapport från
SBK´s rasklubbskonferens, bl a diskuterades frågan om MT.
Kassör
Rapporterade att likviditeten är fortsatt god. Noterades att Sd Östergötlands
bankkonto fortfarande inte är överfört till dem. För tydlighetens skull noterades
att CS på förra mötet fattade beslut om att skriva ner gamla osäkra
kundfordringar på 36 265 kr, varav merparten avser tidningsannonser. CS
beslutade att Henrik får kontakta en redovisningskonsult i närheten för att
bättre lära sig bokföringen i Speedledger.
Sekreterare
Inget att rapportera.
Ledamot
Inget att rapportera.
1 suppleant
Stefan rapporterade att Sd Stockholm har svårt att få ihop en styrelse.
2 suppleant
Deltog inte i mötet.
Kansliet
Planering och bokningar inför årsmötet pågår för fullt.
Avelskommittén
Kattis Ehrlander och Marcella Nilsson har varit på en mycket bra utbildning i
Lathunden. Även David Lundgren har sagt sig vara positiv till att ingå i
avelskommittén.
Bruksprovskommittén
Har inkommit med ett budgetförslag för IPO SSM.
Ann-Marie Frånlund har meddelat att hon kommer att avgå ur
Bruksprovskommittén, hon kommer dock att vara fortsatt ansvarig för Barnoch ungdomslägret i samband med SSM Utställning.

Diskussioner har precis inletts kring hur organisationen ska se ut till
Universalsegrar-VM som går i Paderborn, Tyskland i juni.
k) Utställningskommittén
Diskussioner fortgår om nya representanter till kommittén.
l) Tidning/Nättidning
Inget särskilt att rapportera, arbetet fortgår.
§ 84

Övriga frågor
a) Bokslut och budget
Bokslutet är skickat till revisorn. Henrik redogjorde för resultatet för 2015, som
slutar på en förlust på 30 733 kr. Budgeten gicks igenom och smärre justeringar
gjordes, därefter fastställdes budgeten för 2016.
b) Årsmötet
I stort sett allt är klart inför årsmötet. CS beslutade träffas informellt under
lördag förmiddag före årsmötet för en sista genomgång.

§ 85

Nästa möte
Nästa möte är årsmötet den 12 mars 2016 på Radisson SAS Arlanda.

§ 86

Mötets avslutande
Anneli tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Ordförande:

Protokollförare:

Anneli Hultman

Cecilia Paulson

Justeras:

Daniel Strandberg

