
 

 Protokoll 
 
 
Svenska Schäferhundklubben, CS-möte 
Datum: 2016-07-13 
Plats: Telefonmöte 
 
 
Närvarande: Anneli Hultman 
 Cecilia Paulson 
 Daniel Strandberg 
 Henrik Gunnarsson 
 Stefan Dahlgren, suppleant 

Annika Kristensson, suppleant 
 Magret Selander, adjungerad 
  
Anmält förhinder:  Reino Oskarsson  
  

 
    
§ 39 Mötets öppnande 

Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

§ 40 Godkännande av dagordning 
Dagordningen gicks igenom och godkändes.  
 

§ 41 Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare valdes Stefan Dahlgren. 
 

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

§ 43 Inkomna skrivelser 
- Inga 

 
§ 44 Utgående skrivelser 

- Utg 5 Avauktorisation A-C Edoff som avelskorningsdomare 
 

§ 45 Rapporter 
 a) Ordförande 

Info om att SKK bordlagt förslaget till regelrevidering av MT.  
b) Vice ordförande 

Deltog ej.  
 
 



 
 

c) Kassör 
Henrik har skickat ut rapporter och konstaterar att det i dagsläget inte ser ut att 
vara några stora avvikelser mot budget. Det finns några förfallna 
kundfordringar som det kommer att skickas ut påminnelser om.  

d) Sekreterare 
Inget att rapportera.  

e) Ledamot 
Inget att rapportera.  

f) 1 suppleant 
Har gjort klart ett brev som ska skickas ut ang ny distriktsindelning. Lämnade 
även en kort rapport från Universalsieger-VM där de svenska ekipagen Tina 
Fridh och Johan Holmlund hamnade på 6:e resp 7:e plats. 

g) 2 suppleant 
Inget att rapportera.  

h) Kansliet 
Inget att rapportera.  

i) Avelskommittén 
Har lämnat muntlig rapport till Anneli. Har tagit tid att få inloggningar till 
Lathunden, vilket de behöver för att kunna arbeta vidare med RAS, men det 
skall vara löst nu. Utkast till RAS skall presenteras på augusti-mötet.  

j) Bruksprovskommittén 
Har arbetat med att hitta ny domare till SSM IPO efter att Fredrik Steen sagt 
ifrån.  

k) Utställningskommittén 
Inget särskilt förutom arbetet inför SSM.  

l) Tidning/Nättidning  
Inget att rapportera.  
 

§ 46 Övriga frågor 
a) Sk Sturup 

CS tillskriver Sk Sturup om att vi vill ha en lägesrapport till augusti-mötet.  
b) SSM 2016 

Svensk Bruks: Tävlingarna har nu genomförts och allt har gått bra.  
Utställning: Rapporterades att det är ca 420 hundar anmälda. För övrigt går 
förberedelserna enligt plan.  
IPO: Anmälningstiden har inte gått ut än, förberedelserna går enligt plan.  

c) RSV2000  
Har inbjudits till nästa CS-möte den 27 augusti för information och 
klargöranden.  

d) Informationsmaterial  
Ett distrikt har efterfrågat ett bättre informationsmaterial att kunna ha på 
klubbarna. CS hänvisar i första hand till det material som redan finns på 
hemsidan samt den informationsfolder vi tagit fram.   
 

§ 47 Nästa möte 
Noterades att nästa möte är 27-28 augusti i Jönköpingstrakten.  
 

  



 
 
§ 48 Mötets avslutande 

Anneli tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

 
 
Ordförande:  Protokollförare:  
 
 
 
Anneli Hultman Cecilia Paulson 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Stefan Dahlgren 


