
 

 Protokoll 
 

 

Svenska Schäferhundklubben, CS-möte 

Datum: 2016-11-02 

Plats: Telefonmöte 

 

 

Närvarande: Anneli Hultman 

 Cecilia Paulson 

 Stefan Dahlgren 

 Reino Oskarsson 

 Magret Selander, adjungerad 

 

    

§ 68 Mötets öppnande 

Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Noterades att dagens 

möte är ett extrainsatt möte samt att mötet som skulle ha hållits den 21 oktober 

ställdes in och ersattes med informella förberedelser inför organisations-

konferensen.  

 

§ 69 Godkännande av dagordning 

Dagordningen gicks igenom och fastställdes.  

 

§ 70 Val av protokolljusterare 

Reino Oskarsson valdes att justera protokollet.  

 

§ 71 Övriga frågor 

a) Redovisning 

Cicci redogjorde för de olika offerter som kommit in. Därefter beslutade CS  

ge Cicci i uppdrag att teckna avtal ang redovisningstjänster med EA 

Bokföringstjänst AB i Eskilstuna.  

 

Beslutades även uppdra åt Cicci att informera valberedningens ordförande om 

detta då det kan vara väsentlig information för deras fortsatta arbete. 

 

b) Tidningen 

CS diskuterade tidningens inriktning då flera synpunkter kommit in på 

innehållet i förra numret. Med anledning av detta önskar CS att 

redaktionskommittén verkar för att nästa nummer av tidningen har ett mer 

varierat innehåll.  

 

 

 

 



c) Nya MT 

Information från Anneli och Reino om kommande frågeställningar med två 

olika varianter av MT i fortsättningen. Frågorna kommer att tas upp på 

RAS/RUS-konferensen nu i helgen där Reino kommer att deltaga.  

 

d) SBK’s organisationskonferens 

Inbjudan har precis kommit, konferensen kommer att hållas den 28-29/1 2017. 

Föreslogs att Anneli och Stefan ska representera klubben.  

 

§ 72 Pågående ärenden 

a) Organisationskonferensen 

Punkterna från organisationskonferensen diskuterades igenom och mötet 

utvärderades. CS noterade att det är mycket viktigt att sprida information om 

styrelsens fortsatta arbete.  

 

§ 73 Nästa möte 

Noterades att nästa möte, som var inplanerat till den 19-20 november, kommer att 

flyttas fram till den 3-4 december.  

  

§ 74 Mötets avslutande 

Anneli tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

 

Ordförande:  Protokollförare:  

 

 

 

Anneli Hultman Cecilia Paulson 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Reino Oskarsson 


