
 

 Protokoll 
 
 
Svenska Schäferhundklubben, CS-möte 
Datum: 2016-08-27 
Plats: Scandic, Borås 
 
 
Närvarande: Anneli Hultman 
 Cecilia Paulson 
 Henrik Gunnarsson 
 Stefan Dahlgren 
 Thomas Fröding, bruksprovskommittén  
 Reino Oskarsson 
  
Anmält förhinder:  Magret Selander, adjungerad 
  
Inbjudna gäster: Robert Jönsson, RSV2000 – endast punkt 56 d 
 Gunilla Sjögren, RSV2000 – endast punkt 56 d 
 Jörgen Lindqvist, RSV2000 – endast punkt 56 d 
 Anders Carlsson, revisor – endast punkt 56 e 
 Lena Sönnerqvist – endast punkt 56 e 

 
    
§ 49 Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Noterades att då 
Daniel Strandberg avgått ur styrelsen per 2016-08-01, går Stefan Dahlgren upp 
som ordinarie ledamot. Noterades även att Annika Kristensson avgått som 
suppleant per 2016-08-03.  
 

§ 50 Godkännande av dagordning 
Dagordningen gicks igenom och fastställdes.  
 
Då representanter för RSV2000 inbjudits till mötet noterades att punkt 56 d 
kommer att avhandlas först.  
 
Klubbens revisorer kommer också att deltaga på mötet, därför kommer punkt 56 e 
att avhandlas direkt efter lunch.  
 

§ 51 Val av protokolljusterare 
Reino Oskarsson valdes att justera protokollet.  
 

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



§ 53 Inkomna skrivelser 
- Ink 38 Göran Wessman ang IPO SSM 

Noterades att någon officiell förfrågan ej skett, svar kommer att lämnas 
skriftligt med förklaring.  
 

§ 54 Utgående skrivelser 
- Utg 6 Svar ang krav för anmälan IPO SSM 

 
§ 55 Rapporter 
 a) Ordförande 

Har tagit fram förslag på brev till SKK ang revidering av mentaltest – korning. 
CS tycker det är anmärkningsvärt att vi inte blivit inbjudna till mötet. 
Brevförslaget godkändes och kommer att skickas in.  

b) Vice ordförande 
Inget att rapportera.  

c) Kassör 
Henrik har meddelat att han avgår ur styrelsen från och med ikväll pga 
personliga skäl. CS fattade därför beslutet att omgående ta in en 
redovisningsbyrå för att sköta all redovisning. Cicci får i uppdrag att ta in 
offerter, och att skriva ner ett förslag till arbetsfördelning. Offerterna skall 
därefter redovisas för CS snarast så att beslut kan fattas. Henrik står till 
förfogande för en bra överlämning så snart som möjligt. Han kommer även att 
svara på enklare frågor från styrelsen under en övergångsperiod, dock längst 
tom 2016-09-30.  

d) Sekreterare 
Inget att rapportera.  

e) Ledamot 
Inget att rapportera.  

f) 1 suppleant 
Punkten ej tillämplig. 

g) 2 suppleant 
Punkten ej tillämplig. 

h) Kansliet 
Ej närvarande.  

i) Avelskommittén 
Togs till protokollet ett beslut tidigare fattat via telefon angående ändrade 
regler för avelskorningen. Beslutet fattades per capsulum av en enig 
centralstyrelse. 
Då storleken på hunden, enligt det tyska regelverket, idag inte är grund för 
underkännande, beslutade CS att anpassa våra svenska regler till de tyska som 
innebär att en hund ej skall underkännas pga storleken.  
Detta fick till följd att en tidigare ej godkänd hund nu i stället godkändes. 
CS noterade att det är olyckligt att vi ej fått information om ändringarna i det 
tyska regelverket tidigare. Om så varit fallet hade vi kunnat hantera frågan 
långt tidigare och därmed även i god tid fatta beslut om ändrade regler. Då hade 
denna situation inte behövt uppkomma.  

j) Bruksprovskommittén 
CS beslutade utse Stefan Jonasson som lagledare till VM-laget samt Martin 
Knudsen som biträdande lagledare på plats. 

k) Utställningskommittén 
Ej närvarande.  
 
 



l) Tidning/Nättidning  
Punkten hann inte diskuteras, men CS kommer att arbeta vidare med att få fram 
en ny person som arbetar med nättidningen. CS beslutade att Daniel kvarstår i 
redaktionskommittén, vilket har erbjudit sig att göra trots att han avgått ur 
styrelsen.  
 

§ 56 Övriga frågor 
a) Sk Sturup 

De har inkommit med efterfrågade uppgifter och ärendet avslutas.   
b) SSM 2016 

IPO FH: Tävlingarna skall dömas enligt tvådomarsystemet. CS beslutade utse 
Johan Holmlund som andra domare till SSM. Tidigare har beslut fattats om att 
Anders Ljungsten dömer.  

c) SSM 2017 
Daniel Strandberg har erbjudit sig att arbeta vidare med SSM Utställning trots 
att han avgått ur styrelsen. CS beslutar utse Daniel till samordnare för SSM 
Utställning 2017.  

d) RSV2000  
Robert Jönsson, Gunilla Sjögren och Jörgen Lindqvist deltog under denna 
punkt. Robert började med att informera om RSV2000. Klubben bildades av 
utbrytare från den tyska schäferhundklubben och är en intresseförening som vill 
bevara schäferhunden som samhällsnyttig och fungerande brukshund. 
I Sverige arbetar de mycket med utbildning men även med tester av hundar för 
att utvärdera avelsarbetet. I samband med detta diskuterades hur Svenska 
Schäferhundklubbens distrikt skulle kunna stärkas för att erbjuda utbildning 
och träningsmöjligheter för schäferns bästa. Beslutades att bjuda in RSV2000 
Sverige till Organisationskonferensen för att reda ut de oklarheter som 
diskuteras ute i landet. 

e) Styrelsens sammansättning och fortsatt arbete 
Klubbens revisorer, Anders Carlsson och Lena Sönnerqvist, deltog på mötet 
under denna punkt. Konstaterades att det finns en förbättringspotential gällande 
information till medlemmarna om vad CS faktiskt arbetar med. Fler aktiva 
personer behövs som kan dela på arbetet. Det är även viktigt att se över 
arbetssättet, och kanske köpa in vissa tjänster.  
 
Diskuterades om vad som hänt gällande regelverket kring avelskorningen, och 
det konstaterades att CS äger frågan om reglerna och har full rätt att ändra 
dessa. Dock konstaterades dock att CS, i det aktuella fallet, inte hade rätt att 
ändra domarens beslut. Enligt SBK:s grundförfarande, att tredje part inte skall 
drabbas, anser CS att beslutet om godkännande kvarstår.  
 
Revisorerna lyfte även frågan om hur CS ser på de olika varianterna av schäfer. 
Fakta är att vi har olika genetiska varianter idag. CS är enig om att vi ska jobba 
för en ras, och att vi vill samla alla olika intressen (t ex svenskbruks, 
utställning, IPO och mentaltester) i Svenska Schäferhundklubben för att 
tillsammans jobba för rasens bästa.  
 

§ 57 Pågående ärenden 
a) Organisationskonferensen 

Punkten hann inte diskuteras men CS tillsammans med Maggan arbetar vidare 
med planeringen.  
 

 



§ 58 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är den 21 oktober, och därefter organisationskonferensen som 
hålls den 22-23 oktober.  
 

§ 59 Mötets avslutande 
Mötet avslutades med att tacka Henrik för ett gott samarbete under hans tid i CS.  
 

 
 
Ordförande:  Protokollförare:  
 
 
 
Anneli Hultman Cecilia Paulson 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Reino Oskarsson 
 


