Protokoll
Svenska Schäferhundklubben, CS-möte
Datum: 2016-06-11 – 2016-06-12
Plats: Norrköping

Närvarande:

Anneli Hultman
Reino Oskarsson
Daniel Strandberg
Henrik Gunnarsson
Stefan Dahlgren
Annika Kristensson, suppleant
Magret Selander, adjungerad
Kattis Ehrlander, Avelskommittén – f o m lörd em
Peter Schorling, Utställningskommittén – f o m lörd em

Anmält förhinder:

Cecilia Paulson
Thomas Fröding, Bruksprovskommittén

§ 29

Mötets öppnande
Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 30

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
Stefan Dahlgren ersätter Cecilia Paulson vid helgens möte.

§ 31

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Reino Oskarsson.

§ 32

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

§ 33

Inkomna skrivelser
- Ink 23 Ansökan utställningsdomare
CS beslutade godkänna Morten Nilsen om specialdomare.
- Ink 24 Svar från Sk Sturup
Se nedan under § 36a
- Ink 25 MH i Sk Skellefteå
Se nedan under § 36b

-

-

Ink 27 Nedläggning Sk Birka
CS beslutade tillstyrka distriktets ansökan om att lägga ner Sk Birka med
omedelbar verkan.
Ink 28 Frågor ang avstängning Sk Skellefteå
Se nedan under § 36b

§ 34

Utgående skrivelser
- Utg 1 Sk Sturup - Se nedan under § 36a
- Utg 2 Sk Skellefteå - Se nedan under § 36b
- Utg 3 Kompl Sk Skellefteå - Se nedan under § 36b
- Utg 4 Disciplinärende

§ 35

Rapporter
a) Ordförande
- Anneli rapporterade från det informella möte som varit mellan Svenska
Schäferhundklubben och RSV2000. CS beslutade att bjuda in RSV2000:s
styrelse till CS-mötet 27-28/8.
- Anneli och Reino rapporterade från SBK-kongressen.
b) Vice ordförande
Distriktsmästerskap som kval till SM/SSM? Frågan tas upp på
Organisationskonferensen.
c) Kassör
Henrik redovisade resultat- och balansräkning samt obetalda fakturor.
CS beslutade att de som har skulder till klubben skall betala dessa innan de får
delta på våra arrangemang, boka monterplats eller annonsera.
d) Sekreterare
Ej närvarande.
e) Ledamot
Ärendena tas upp under andra punkter.
f) 1 suppleant
Ny distriktsindelning? Stefan förbereder ett brev som skickas till distrikten med
frågor att diskutera inför Organisationskonferensen. Ärendet läggs också ut
som webb-enkät på hemsidan.
g) 2 suppleant
Ärendena tas upp under andra punkter.
h) Kansliet
Maggan och Håkan Karlsson har varit på Föreningsarkivet i Örebro och rensat
bland klubbens material. Antalet hyllmeter har mer än halverats efter att
inaktuellt material kunnat sorteras ut.
i) Avelskommittén
RAS
Kattis vill ha CS inställning till förutsättningarna för det nya RAS-dokumentet.
De genetiska skillnaderna inom rasen är ett faktum, men CS beslutar att dessa
ej tillför RAS något i dagsläget. Reino reserverar sig mot beslutet.
CS beslutar att öka målet för antalet röntgade hundar till 75%.
Avelskommittén kommer att presentera ett förslag till nya RAS till CS-mötet
den 13/7. Anneli kontrollerar senaste inlämningsdatum med SBK Avel och
Hälsa.
Uppfödarträffar
Uppfödarträffar med information kring HD-index kommer att genomföras.
Den första träffen kommer att genomföras i Umeå den 9 juli.
Marcella Nilsson och Bodo Bäckmo ansvarar för träffen.

Övriga träffar planeras till 10/9 i Mälardalen och i Jönköpingstrakten 24/9.
CS betonade vikten av att respektive domarkår diskuterar sin inverkan på
avelsarbetet och de konsekvenser det får.
Bruksprovskommittén
Med anledning av att det inte varit något planeringsmöte för Bruksprovskommittén beslutade CS att Reino och Lars Persson går vidare med de frågor
som rör svenskbrukset.
CS betonade vikten av att respektive domarkår diskuterar sin inverkan på
avelsarbetet och de konsekvenser det får.
j) Utställningskommittén
Peter presenterar sina tankar för kommitténs framtida arbete, kortsiktiga- och
långsiktiga mål. Peter får i uppdrag att utforma ett förslag till arbetsbeskrivning
för kommittén.
CS ger Utställningskommittén i uppdrag att ta fram ett förslag till vilka
funktionärer som skall finnas på våra Specialutställningar och vilken
utbildningsnivå de ska ha.
Utställningskommittén tar fram ett förslag till vilka ”specialpriser” som skall
delas ut på SSM Utställning.
CS beslutade att arrangören skall efterhöra med tjänstgörande domare hur
många hundar han/hon kan döma på våra specialutställningar, om antalet
överstiger 90 st.
CS beslutade att ta bort Sd-paketen. Från och med nu får arrangörerna av
specialutställningar själva besluta vilka priser och rosetter de vill ha.
Morten Nilsen har kontaktat CS om stöd för en ansökan om att få bli SVdomare. CS beslutade att rekommendera Morten Nilsen till SV.
CS beslutade att ledkraven på SSM Utställning skall ändras f o m 2017.
18-24 mån: för deltagande HD högst grad C, ED högst grad 1.
De fem första hundarna i klassen skall ha HD ua och ED ua.
Öppenklass/övergångsklass 24 – 36 mån: för deltagande HD högst grad C,
ED högst grad 1. De fem första hundarna i klassen skall ha HD ua
och ED ua.
Bruksklass över 24 mån: för deltagande HD högst grad C, ED högst grad 1.
Hundar i V-Auslese skall ha HD ua och ED ua.
(HD ua = A eller B, ED ua = 0)
CS betonade vikten av att respektive domarkår diskuterar sin inverkan på
avelsarbetet och de konsekvenser det får.
k) Tidning/Nättidning
Vi behöver hitta ett annat arbetssätt, och ev andra medlemmar, i
redaktionskommittén. Som det fungerar nu har vi dels brist på material, dels
hamnar för många frågor i Daniels knä. Vi gör ett upprop på hemsidan och
efterlyser material från medlemmar, distrikt och lokalklubbar.

§ 36

Övriga frågor
a) Sk Sturup
Sk Sturup har inkommit med en ny styrelseförteckning.
I övrigt har de inte rapporterat något kring sin verksamhet vare sig till CS eller
distriktet. CS noterar att sekreteraren och revisorerna i Sk Sturup inte är
medlemmar i Svenska Schäferhundklubben.
Detta skall åtgärdas senast 2016-06-30.
Centralstyrelsen vill ta tillfället i akt att markera att det mail som skickades
2016-05-03 från Göran Wessman till alla medlemmar i Sk Sturup m fl är
formulerat på ett sätt som CS inte tycker anstår en domare och hedersledamot i
Schäferhundklubben, se SKK:s Grundregler § 1:2 - ”att handla och uppträda
på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess
medlemsorganisationer och inte uttala sig nedsättande i tal eller skrift om en
funktionär med uppdrag inom SKK.”
Centralstyrelsen beslutade att en uppföljning av Sk Sturups verksamhet skall
göras senast 2016-11-30.
Beslutades att ett protokollsutdrag skall tillsändas Göran Wessman.
Annika Kristensson och Daniel Strandberg deltog ej i diskussionen.
b) Sk Skellefteå
Sd Övre Norrland har beslutat att avstänga Sk Skellefteå från att genomföra
prov, tävlingar och MH under 2016. Distriktet kommer att göra en utvärdering
under hösten/vintern. Därefter kommer ett beslut för 2017 att fattas.
CS kommer inte att överpröva Sd Övre Norrlands beslut utan hänvisar
Sk Skellefteå till att kontakta sitt distrikt gällande de frågor de eventuellt har.
Beslutades att ett protokollsutdrag skall tillsändas Sk Skellefteå
c) SSM 2016
Svensk Bruks: Anmälningstiden gick ut igår. 20 st anmälda i spår, 2 st i rapport
och 4 st vardera i sök och skydd. Funktionärer mm är klart.
Utställning: Ett digitalt flipmagasin för att pusha för utställningen går ut inom
kort samt ett par dagar innan anmälningstidens utgång. De flesta funktionärerna
är tillsatta. Flygbiljetter mm är bokat och klart.
IPO: Funktionärer är tillsatta och spårmarker ordnade.
Gällande alla våra SSM är det i år svårare än vanligt att få sponsorer och sälja
monterplatser.
CS diskuterade att försöka få ett gemensamt SSM för IPO och svenskbruks.
Denna fråga måste aktualiseras direkt efter sommaren.
d) Avauktorisation av AK-domare
Men anledning av att Ann-Chaterine Edoff inte dömt avelskorning på mer än
fem år beslutade CS att avauktorisera henne som AK-domare enligt gällande
regelverk.
e) Varumärke
Vi behöver arbeta mer aktivt för att vårda och framhäva vårt varumärke.
CS behöver bl a återkomma till paketlösningar avseende PR/sponsring vid sitt
möte i augusti.

§ 37

Nästa möte
Noterades att nästa möte är ett telefonmöte den 13 juli.

§ 38

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

Ordförande:

Protokollförare:

Anneli Hultman

Annika Kristensson

Justeras:

Reino Oskarsson

