Svenska Schäferhundklubben, CS möte
Plats: Telefonmöte
Datum: 2017-06-14

Närvarande:

Leif Einarsson, ordförande
Fredrik Steen, vice ordförande
Anders Carlsson, kassör
Mikael Ström, ledamot
Mona Löf Djurfelt, suppleant,
Mats Höglund, suppleant
Daniel Strandberg, under §45 J SSM 2017
Magret Selander, adjungerad

Meddelat förhinder:

Mats Falkeman, sekreterare

§34 Mötets öppnande
Ordförande Leif Einarsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§35 Närvarokontroll
Mona gick in som ledamot under mötet.
§36 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg §46, Stadgar, stadgegrupp.
§37 Val av protokollsjusterare
Jämte ordförande valdes Fredrik Steen att justera protokollet.
§38 Föregående protokoll 2017-04-28 och 2017-05-17 föredrogs punktvis och lades till
handlingarna.
§39 Inkomna skrivelser
Ink. 30. Fråga från Skåne-Blekinge angående bidande av ny lokalklubb.
Konstaterade att detta inte är en fråga för CS. Frågan åter till distrikt för åtgärd.
Ink.35. Synpunkter från Eva Köhlström på att ändra domartillsättning vid Ipo SSM 2017.
CS beslutade att inte ändra redan taget beslut. Leif fick i uppdrag att svara på skrivelsen.

Ink.36. Ansökan om Avelskorning av Sk Gefle
Tillstyrks. Kansliet svarar.
Ink. 37. Sd Smålands skrivelse om situationen i distriktet och lokalklubbarna.
Bordläggs i avvaktan på diskussion vid årets organisationskonferens, detta då frågan berör
fler distrikt. Leif tar första kontakten med Sd Småland.
Ink.38. Äskande av ekonomiska medel till Sd Västra för genomförd mentalutbildning.
CS avslår begäran då den inkommit retroaktivt och ej varit planerad i samarbete med CS.
CS ställer sig mycket positivt till utbildningar av detta slag, varför policy snarast skall
utarbetas för hur samverkande utbildningar skall planeras och ansökas. Sd kommittén samt
kassör och ordförande besvarar skrivelsen.
§40 Utgående skrivelser.
Inga.
§41 Kassarapport inkl. budget 2017
Bordlades till nästa möte
§42 Ordförande bruksprovskommittén
CS beslutade utse Jan Nilsson som ordförande/sammankallande för kommittén
§43 Representation Dansk Segrarutställning.
Leif tillfrågar Daniel Strandberg
§44 Representant till SBK avseende MH/MT
Bordläggs till nästa möte
§45 Rapporter
a) Ordförande
Avtal SSM med Royal Canin 2017-18 presenterades liksom rapport från Svenska
Brukshundklubbens kongress. Meddelar att klubben står för anmälningsavgifter och
tävlingskläder för representanter vid årets Universalsieger.
b) Vice ordförande
Förslag avseende arbetsbeskrivning PR- och Policyfrågor presenteras och beslutas vid nästa
sammanträde.
c) Kassör
Planerar att presentera en gemensam mötesportal.
d) Sekreterare
Inget att rapportera
e) Ledamot
Rapport från SBK´s dialogmöten samt kongressen.
Lägesrapport avseende distrikt ÖND och Sk Skelefteå samt Sd Sörmland och Sk Åker.
f) Suppleant 1
Kontaktad av Skåne angående SSM Ipo FH. Vidare åtgärd av CS Bruksprovskommittén.
g) Suppleant 2
Inget att rapportera
h) Kansliet

Sedvanligt arbete samt att medlemsregistrering fortgår.
i) Avelskommittén
Utökat material kommer att presenteras på hemsidan samt i Schäfertidningen nr3 avseende
blödarsjuka, DNA prov, valphänvisning m.m.
j) Utställningskommittén
Det har uppmärksammats att vuxna hundar inte mäts vid våra specialutställningar, vilket
enligt årsmötesbeslut är obligatoriskt. Kansliet kommer att tillskriva samtliga specialdomare
vikten av och kravet på att detta genomförs.


SSM 2017
Daniel Strandberg meddelar att arbetet fortgår planenligt samt att möte planeras med
Tånga Fritid för förhandling om förlängning av avtal.
Kansliansvarig Lena Sönnerqvist arbetar med rutinerna för det administrativa arbetet.
Frågan om separata uppfödargrupper vid SSM 2017 diskuterades, men ej aktuellt då
frågan kräver årsmötesbeslut.

§ 46 Övriga frågor/ärenden
Stadgar
CS önskar knyta person till sig med intresse för och goda kunskaper i stadgefrågor. Frågan
om klubbens aktuella stadgar bordlades till nästa möte.
§47 Beslut
a) Beslutades att Morten Nilsen dömer barn med hund SSM 2017
b) Beslutades att Leif Einarsson är kontaktperson gentemot SSM-gruppen 2017
c) Beslutades godkänna avtal med Royal Canin för 2017-18 och att fortsätta utveckla ett mer
långtgående samarbetsavtal med Royal Canin och Agria.
d) Beslutades att Leif Einarsson är klubbens representant vid WUSV-mötet
e) Beslutades att Mikael Ström och kansliet tillskriver Sk Åker angående klubbens
verksamhet
f) Domare SSM utställning 2019 beslutades enligt följande (Leif Einarsson anmälde jäv och
deltog ej i beslutet):
Åke Imland, hanvalpar
Leif Einarsson, tikvalpar
Anne-Christine Edoff, långhår valpar
Dirk Gabriel, vuxna hanar
Jürgen Maibuchen, vuxna tikar
§48 Nästa möte
Avhålls 2017-08-05 i samband med Ipo SSM i Skillingaryd
§49 Mötets avslutande
Leif tackade alla deltagande och avslutade mötet.

Mikael Ström
Mötessekreterare

Leif Einarsson
Ordförande

Justeras:
Fredrik Steen

