
 

 Protokoll 
 
 
Svenska Schäferhundklubben, CS-möte 
Datum: 2016-04-20 
Plats: Telefonmöte 
 
 
Närvarande: Anneli Hultman 
 Reino Oskarsson 
 Daniel Strandberg 
 Cecilia Paulson 
 Henrik Gunnarsson 
 Stefan Dahlgren, suppleant 
 Magret Selander, adjungerad 
  
Anmält förhinder:  Annika Kristensson, suppleant 
  

 
    
§ 13 Mötets öppnande 

Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

§ 14 Godkännande av dagordning 
Dagordningen gicks igenom och kompletterades något, därefter godkändes den.  
 

§ 15 Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare valdes Henrik Gunnarsson. 
 

§ 16 Föregående protokoll 
Föregående protokoll, från konstituerande mötet, gicks igenom och lades därefter 
till handlingarna.  
 

§ 17 Inkomna skrivelser 
- Ink 16 Ansökan AK-domare 

Beslutades begära in en komplettering och därefter, om kompletteringen 
medför att kraven uppfylls, skicka ansökan vidare till avelskommittén, som har 
ansvaret för utbildningen.   

- Ink 17 MH i Sk Skellefteå 
Lades till handlingarna.  
 

§ 18 Utgående skrivelser 
- Inga  

 
 



§ 19 Rapporter 
 a) Ordförande 

Anneli ska försöka få till ett möte med RSV2000 för att diskutera kring deras 
verksamhet.  
Under veckan har ett mycket tråkigt och allvarligt ärende dykt upp där en av 
våra medlemmar är polisanmäld för sexuella trakasserier. Saken är polisanmäld 
av vederbörande och även CS avser utreda saken vidare för ev åtgärd.  

b) Vice ordförande 
Reino har blivit omskriven på ett väldigt negativt sätt på en anonym blogg, 
händelsen är polisanmäld.   
Frågan om utbildning i klubbens regi diskuterades. CS anser att detta är en 
mycket viktig fråga och beslutade arbeta vidare med frågan på juni-mötet. 
Även kommittéordförandena ska då bjudas in till detta möte.  

c) Kassör 
Henrik har skickat rapporter inför mötet, allt ser bra ut så här långt och 
likviditeten är fortsatt god.  

d) Sekreterare 
Inget att rapportera.  

e) Ledamot 
Inget att rapportera.  

f) 1 suppleant 
Inget att rapportera.  

g) 2 suppleant 
Deltog ej på mötet.  

h) Kansliet 
Har mailat ut till alla distrikt att de är välkomna att komma in med synpunkter 
på remisserna till SBK.  
Maggan kommer under nästa vecka att åka upp till arkivet i Örebro för att rensa 
ut gammalt material.  

i) Avelskommittén 
Kattis har meddelat att Åke Imland avgått ur avelskommittén. Ett första möte 
med den nya kommittén är nu inplanerat. Flera uppfödarträffar är bokade där 
frågan om HD/ED-index samt mentalindex kommer att tas upp.  

j) Bruksprovskommittén 
Modprovsinformationen till SSM Utställning har skrivits om. Den skall nu 
översättas till engelska och förhoppningsvis tyska. Beslut har fattats redan nu 
om vilken figurant som kommer att gå vilken del, Fredrik Steen tar modprovet 
och Kenneth Bast överfallet.  
CS beslutade utse Frans Herdy till lagledare för WUSV VM IPO. 

k) Utställningskommittén 
Peter har rapporterat att han nu kommit igång med arbetet och att allt rullar på.  

l) Tidning/Nättidning  
Inget speciellt att rapportera.  
 

§ 20 Övriga frågor 
a) Kommittéer  

Beslutades att fliken på hemsidan för utbildningskommittén för närvarande 
skall släckas ner.  

b) Universalsieger 2016 
Försöken att hitta en lagledare har inte gett något, så Johan Holmlund kommer 
att få ta den rollen. Det är nu klart att Agria sponsrar med overaller och tröjor. 
Maggan kommer att ombesörja anmälningarna.  
 



c) SSM Utställning 2016 
Daniel rapporterade att de kommit långt i planeringen.  Anmälan kommer att 
göras via ett nytt program, som även kommer att användas för att göra 
katalogen. Gruppansvariga är också tillsatta. Beslutades godkänna inköp av nya 
tält.  

d) Sk Sturup 
Daniel rapporterade att 5 personer av 7 har lämnat styrelsen med omedelbar 
verkan. Klubben ska kalla till ett medlemsmöte för att se vad de kan göra. 
Daniel följer utvecklingen och återkommer till CS om vi behöver agera på 
något sätt.  

e) Utställning Sd Skåne-Blekinge 
Distriktet har inte kunnat hitta en tyskspråkig ringsekreterare till utställningen 
den 4-5 juni och ansöker därför om dispens för Veronica Axelsson att vara 
skrivande ringsekreterare vid detta tillfälle. CS beslutade tillstyrka detta. Reino 
reserverade sig mot beslutet.  
 

§ 21 Nästa möte, plats 
Noterades att nästa möte är den 11-12 juni i Norrköping.  
 

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

 
 
 
 
Ordförande:  Protokollförare:  
 
 
 
Anneli Hultman Cecilia Paulson 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Henrik Gunnarsson 


