Protokoll
Svenska Schäferhundklubben, CS-möte
Datum: 2016-12-03 – 2016-12-04
Plats: Scandic, Örebro
Närvarande:

Anmält förhinder:

Anneli Hultman
Cecilia Paulson
Stefan Dahlgren
Reino Oskarsson
Peter Schorling, deltog endast på punkt 81k och 82d
Mats Falkeman, deltog endast på punkt 82g
Magret Selander, adjungerad, deltog endast på punkt 81h

§ 75

Mötets öppnande
Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 76

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och fastställdes.

§ 77

Val av protokolljusterare
Stefan Dahlgren valdes att justera protokollet.

§ 78

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 79

Inkomna skrivelser
- Ink 65 Nedläggning Sk Järfälla
Styrelsen beslutade bifalla ansökan.
- Ink 71-73 Motioner, tas upp under punkt 82a nedan

§ 80

Utgående skrivelser
De utgående skrivelserna gicks igenom översiktligt och lades därefter till
handlingarna.

§ 81

Rapporter
a) Ordförande
Inget att rapportera under denna punkt.
b) Vice ordförande
Inget att rapportera.

c) Kassör
Cicci presenterade aktuellt resultat per oktober. Konstaterades att resultatet för
närvarande ser mycket bra ut, dock återstår en del kostnader som kommer att
belasta 2016.
d) Sekreterare
Inget att rapportera
e) Ledamot
Inget att rapportera.
f) 1 suppleant
Vakant
g) 2 suppleant
Vakant
h) Kansliet
Maggan deltog på telefon under denna punkt. Kansliets konton i budgeten
gicks igenom. För övrigt rullar arbetet på bra.
i) Avelskommittén
På denna punkt deltog Kattis Ehrlander per telefon. Arbetet med att uppdatera
RAS fortgår och preliminärt kommer det att färdigställas under 2016. En
uppfödarträff är bokad till januari i Södertälje, hittills är det dock endast 7
anmälda. En annons kommer i nästa nummer av tidningen och ett större utskick
är planerat att göras till alla schäferuppfödare i Sverige.
j) Bruksprovskommittén
Med anledning av remissen gällande nya IPO-regler 2018, som vi ska besvara
senast 9 januari 2017, uppdrogs åt Thomas att skriva ett svar.
 SSM Svenskbruks 2017
Kommer att arrangeras av Sd Västra. Likt tidigare år kommer ev förlust
att täckas av centrala medel.
k) Utställningskommittén
Peter Schorling deltog på telefon under denna punkt.
 SSM Utställning 2019-2020
Förslag framfördes på att skicka ut en fråga till distrikten hur de ser på
att förlänga avtalet med Vårgårda ytterligare två år. Beslutades uppdra
åt Maggan att genomföra detta.
l) Tidning/Nättidning
Inget att rapportera. Frågan om nättidning kommer att tas upp igen på nästa
möte.
§ 82

Övriga frågor
a) Motioner
Alla inkomna motioner gicks igenom.
b) Info om SKK´s organisationsutredning
Anneli gjorde en kortare presentation av förslaget och vad det skulle kunna
innebära.
c) Budget 2017
Ett utkast till budget har arbetats fram, detta behöver dock kompletteras innan
det är färdigt.
d) Domare SSM Utställning 2018
Peter Schorling deltog på telefon under denna punkt. Förslag lades fram på att
Erich Bösl ska döma tikar och Richard Brauch ska döma hanar. CS fastställde
dessa domare till 2018.
Förslag på valpdomare är Anders Eriksson för hanar och Morten Nilsen för
tikar, samt Jan Nilsson för alla långhår. CS fastställde även dessa domare till
2018.

e) Utbildningar
Arbetet med att genomföra utbildningar har kommit igång, ett lydnadsläger har
redan genomförts. Planeringen inför ett läger i sommar pågår för fullt. Datum
är bestämt till den 6-9 juli och platsen kommer att bli Ånnaboda.
f) Mötesplan 2017
Hela årsplaneringen gicks igenom och fastställdes.
g) Valberedningen
Mats Falkeman deltog på telefon under denna punkt och lämnade en rapport
över valberedningens arbete.
§ 83

Nästa möte
Noterades att nästa möte kommer att hållas den 21-22 januari 2017.

§ 84

Mötets avslutande
Anneli tackade för ett bra möte och förklarade mötet avslutat.
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