Svenska Schäferhundklubben, CS möte
Plats: Skillingaryd
Datum: 2017.08.05-08.06

Närvarande: Leif Einarsson, ordförande
Fredrik Steen, vice ordförande, deltog per telefon under §63, h
Anders Carlsson, kassör
Mikael Ström, ledamot
Mona Löf Djurfelt, suppleant
Mats Höglund, suppleant
Peter Schorling, adjungerad 2017.08.06
Jan Nilsson, adjungerad 2017.08.06
Urban Pettersson, adjungerad 2017.08.05
Meddelat förhinder: Mats Falkeman och Fredrik Steen.

§50 Mötets öppnande
Ordförande Leif Einarsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§51 Närvarokontroll
Mona gick in som ledamot under detta möte såsom ersättare för Mats Falkeman och Mats Höglund
såsom ersättare för Fredrik, med undantag för §63, h.
§52 Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
§53 Val av protokollsjusterare
Jämte ordförande valdes Mona Löf Djurfet att justera protokollet.
§54 Föregående protokoll
Protokoll, CS 2017-06-08 föredrogs punktvis och lades till handlingarna.
§55 Rapport AU
Inget att rapportera.
§56 Inkomna skrivelser
Inkomna skrivelser är behandlade av AU, vilka föredrogs och överfördes till respektive
ansvarsområden och behandlas och besvaras av desamma.
§57 Utgående skrivelser
Utgående skrivelser föredrogs.
§58 Delrapport RAS
Mats rapporterade från arbetet med RAS.
§59 Svenska schäferhundklubbens huvudsponsorer
I dagsläget finns gällande avtal för Royal Canin tom 2018 och för Agria tom 2017. Fredrik och Anders
arbetar med förlängning och handlingsplan avseende Agria-avtal.

§60 Arbetsordning CS
Beslut att fastställa ny arbetsordning för CS, bilaga 1,
§61 Förslag arbetsbeskrivning PR
Beslut fastställa arbetsbeskrivning för PR- och Utbildningsfrågor, bilaga 2.
§62 Avelskonferens SBK i Sollentuna 17.10.14, beslutades att Mats H och Mikael deltar.
Rasklubbsträff i Sollentuna 17.10.15, beslutades att Mats H och Leif planerar och ansvarar.
Organisationskonferens 17.10.21-22, beslutades att Svenska Schäferhundklubbens
organisationskonferens genomför i Örebro 17.10.21-22.
§63 Rapporter
a) Ordförande
Inget att rapportera.
b) Vice ordförande
Inget att rapportera.
c) Sekreterare
Inget att rapportera.
d) Kassör
Anders informerade om att budgeten för 2017 följs väl samt presenterade en preliminär rapport
avseende utfall SSM-utställning.
e) Ledamot
Inget att rapportera.
f) Suppleanter
Inget att rapportera.
g) Kansliet
Skriftlig rapport presenterades.
h) Avelskommittén
Mats H presenterade aktuell status i indexfrågan för HD och strategier diskuterades för arbetet med
att få en ändring till stånd avseende tidigare SKK-beslut.
i) Bruksprovskommittén
Jan Nilsson, nyvald sammankallande, presenterade tankar kring arbetet.
j) Utställningskommittén
Peter Schorling redogjorde för arbetet med att se över utställningsbestämmelser och arbetet i
utställningskommittén.
k) PR/info/marknad
Inget att rapportera.
l) Sd-ansvarig
Mikael rapporterade från uppföljningen av verksamheten vid Sk Åker.
m) Redaktör
Urban informerade om pågående arbete och planer med tidningen och om möjligheten att åter
kunna presentera en Webtidning.

n) Webmaster
Inget att rapportera.
§64 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§65 Beslut
a) att utse Jan Nilsson såsom sammankallande i bruksprovskommittén.
b) att utse Anette Forsellh såsom Svenska Schäferhundklubbens representant vid HAS 2017.
c) att utse Ulla-Britt Norberg såsom vår representant MH/MT gentemot SBK.
d) att ändra tidigare beslut avseende domare vid SSM 2019. Dirk Gabriel skall döma tikar och Jürgen
Maibuchen skall döma hanar.
e) att utbetala ersättning, 5.278 kr, till schäferdisitrikt Västra för genomförd figurantutbildning
MH/MT.
f) att erbjuda schäferdistrikt Gävleborg att genomföra SSM, IPO under 2018.
g) att klassen 12-18 mån vid utställning skall benämnas ungdomsklass, ej juniorklass.
h) att utse Daniel Strandberg som huvudansvarig för SSM utställning 2018.
§66a) Nästa möte
2017.09.09 – 09.10.
§66b) Mötets avslutande
Leif tackade alla deltagande och avslutade mötet.

Mikael Ström
Mötessekreterare
gnm Leif Einarsson

Leif Einarsson
Ordförande

Justeras, Mona Löf Djurfelt

