
Protokoll 1/2010 
 
Möte i Centralstyrelsen 
Plats: Star Scandic Hotel, Sollentuna 
Datum:  13-14 februari 20010 
 
 
 
Närvarande:  Bo Edoff 

Leif Einarsson 
  Ingrid Hansson 
  Håkan Hvitman 
  Mats Falkeman 
  Jyrki Kyllönen 
  Sune Harlén, adjungerad, bitr. kanslist 
  Tomas Moberg, revisor 
 
    
 
§1  Mötets öppnande 
      Ordf. Bo E hälsar de närvarande välkomna till helgens mötesförhandlingar och öppnar  
      därmed mötet. 
 
§2  Förslag till dagordning 
      Den föreslagna dagordningen godkänns med tilläggspunkter. 
      
§3  Val av protokolljusterare 
      Att jämte mötesordf. justera protokollet väljs Mats F. 
 
§4  Föregående protokoll  11/2009 
      Korrigering av §228B där ytterligare utredning skall ske innan beslut fattas, därefter läggs  
      protokollet till handlingarna. 
 
§5  Uppföljning av protokoll 
      Uppdrages åt ordf. att tillskriva Piertre Wahlström (Skr 155), Sd Stockholm (Skr 181) och  
      UHP-domare. När det gäller §222 Tidningsoffert väntas svar. 
 
§6  Inkomna skrivelser 
      35 inkomna skrivelser redovisas varav några för upp som punkter och andra förs över till  
      berörd kommitté för besvarande. 
 
§7  Utgående skrivelser 
      12 utgående skrivelser redovisas 
 
§8  Kassarapport 
      Kassören och redogör för aktuell resultat- och balansrapport.  
 
§9  Rapport från 
       a) ordf.   
           Rapporteras att ett testamente inkommit från Bo Anderssons dödsbo, vidare att vid SBK:s  
           organisationskonferens fick Svenska Schäferhundklubben från övriga rasklubbar gehör för  
           sina synpunkter, när det gäller den nya stadgan, som framtagits av SBK för sina rasklubbar.  
           Meddelas att vit herdehund är nu godkänd att ingå i de raser som lyder under SBK. 
           Nya utställningsregler träder i kraft 2011-01-01. Informationsträffar kommer hållas i höst. 
       b) kansliet 
           Meddelas att Gösta Lind har avlidit. När det gäller SBK:s medlemsredovisning samt att få  
           ut etiketter till tidningen är under all kritik, man skyller på omläggning av datasystemet. 
           SBK lägger numer ut det s.k. SBK-info på hemsidan, nytt info aviseras med blinkning. 
 
 



       c) Övriga rapporter 
        1) bruks   
            Meddelas att kommittén fått en förfrågan från SBK om att föreslå domare till SBK:s IPO-SM. 
            Kommittén har föreslagit ett tvådomarsystem där den ena domaren dömer lydnad och spår  
            och den andra dömer skyddet. Två domare samt två figuranter till IPO har föreslagits samt  
            en domare till svenskbrukset. 
        2) utställning 
            Meddelas att en kurs för utställningsansvariga specialutställning hölls den 3 jan. hos  
            Sd Gävleborg med 4 delatagare. En ringsekreterarkurs för specialutställningar hölls den 6-7  
            febr. i Skåne, där 8 deltagare skrev prov. 
            Följande har anmält intresse att gå specialdomarutbildning; Patrik Blomqvist, Ulrika Barck,  
            Morten Nilsen och Mikael Nylund. Samtliga är tillstyrkta av sitt respektive distrikt.  
            Stefan Eriksson har tackat nej pga arbetet och står över denna gång.  
            Lena och Lars-Göran Larsson samt Torsten Håkansson har inte svarat på inbjudan. 
        3) IT   
            Inget att rapportera enligt Mats F. 
        4) Avel- och Hälsa  - ingen rapport föreligger 
 
§10  Bordlagda frågor / hänskjutna ärenden 
        - ansökning valp- och specialutställning via hemsidan.  Uppdrages åt Mats F att ta fram  
          instruktioner. 
        - ungdomsverksamhet 
          Dennis L ger en lägesrapport vad som hittills hänt när det gäller ungdomsverksamheten. 
          För att få in pengar planeras att man har olika aktiviteter i samband med SSM. Medel har  
          avsatts för att om möjligt kunna genomföra ett ungdomsläger under 2010 och ungdomarna  
          kommer att se över möjligheterna för detta.          
          Förslag att kennelannonser på hemsidans ungdomssida skall kosta 500kr, godkänns. 
        - tidningsgruppen, frågan bordläggs 
        - avsättning likvida medel, bordläggs 
        - webshop – transaktioner, behålls tillsvidare i nuvarande funktion 
 
Lördagens mötesfrhandlingar avslutas kl 18.25 
Förhandlingarna återupptas kl 08.30 på söndagen 
 
§11  Verksamhetsberättelsen 2009 
        Framtagen verksamhetsberättelse för år 2009  godkänns.         
 
§12  Verksamhetsplan 2010   
        Framtagen verksamhetsplan för år 2010 godkänns. 
 
§13  Distribution av verksamhetsberättelsen och verksamhetsplan     
        Beslutas att verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen endast skickas till distriktens  
        anmälda ombud. 
 
§14  Budget 
        Budgetförslag för år 2010 jobbas fram och godkänns av mötet. 
 
§15  Mötesdagar 2010 
        Nedanstående mötes- och konferensdagar godkänns. 
 
        2010 24-25 april    CS-möte 
                     12-13  juni    CS-möte 
                     18-19 sept.   CS-möte 
                     30-31 okt.     Sd-konferens 
                     20-21 nov.    CS-möte 
 
       2011      29-30 jan.     CS-möte 
                          12 mars   ÅRSMÖTE 
                          13 mars   CS-möte          Punkten omedelbart justerad  ____   ____ 
                      BE        MF 



§16  Arbetsbeskrivning utställningskommittén 
        Arbetsbeskrivning för utställningskommittén framläggs för mötet. 
        Den framtagna arbetsbeskrivningen godkänns. 
 
§17  Valpdomare SSM 2011 
        Förslag på valpdomare SSM 2011 framläggs för mötet.  Förslaget godkänns.   
        Uppdrages åt utställningskommittén att tillskriva de tilltänkta domarna. 
   Punkten omedelbart justerad  ____   ____ 
            BE        MF 
 
§18  SSM-domare 2012 
        Förslag på SSM-domare 2012 framläggs för mötet.  Förslaget  godkänns. 
        Uppdrages åt utställningskommittén att tillskriva de tilltänkta domarna. 
   Punkten omedelbart justerad   ____   ____ 
             BE        MF 
 
§19  Nya lokala schäferhundklubbar 
        Ansökningar om nya lokala schäferhundklubbar föreligger: 
        - Sd Skåne/Blekinge, Assartorp  (Skr 223)   -   tillstyrkes av mötet 
        - Sd Småland,  Westbo  (Skr 225)    -  tillstyrkes av mötet 
   Punkten omedelbart justerad   ____   ____ 
             BE       MF 
      - Sd Sörmland,  Salem/Rönninge  (Skr 211) -  ansökan bordläggs. 
 
§20  Årets AllroundSchäfer 
        Fyra ansökningar föreligger. Enligt gällande statuter erhöll Quattrogårdens Tosca  
        högsta poäng, ägare Karin Hellman och Sören Andersson, Ursviken. 
        Uppdrages åt Sune H att tillskriva ägarna. 
   Punkten omedelbart justerad   ____   ____ 
             BE        MF 
 
§21  Anmälan till SBK-kongressen 8-9 maj 2010 
        Beslutas att ordf. plus eventuellt någon mer kommer bevista kongressen. 
   Punkten omedelbart justerad   ____   ____ 
             BE        MF 
 
§22  Sd Gävleborg  (Skr 210) 
        Beslutas att ordf. skriver förslag som delges CS-ledamöterna för eventuella synpunkter . 
        innan skrivelsen skickas till Sd Gävleborg. 
 
§23  Förtjänsttecken 
        Följande förslag föreligger:  Ingrid Hansson och Håkan Hvitman – guld, Mats Falkeman,  
        Jyrki Kyllönen, Tomas Moberg och Catharina Axenvik – silver, Dennis Lindberg och  
        Bo Edoff – brons. 
        Förslagen godkänns 
   Punkten omedelbart justerad   ____   ____ 
             BE       MF 
 
§24  Skrivelse från Torsten Håkansson  (Skr 234) 
        Föreligger skrivelse från Torsten Håkansson gällande synpunkter på deltagande i  
        specialdomarutbildningen för 5 år sedan samt önskan om dispens genom att gå elev  
        3-5 gånger godkännas somspecialdomare. 
        Uppdrages åt utställningskommittén att till nästa CS-möte inkomma med synpunkter för  
        ett CS-beslut. 
 
§25  Elkablar, Skillingaryd 
        Beslutas att sälja de elkablar som inköptes i samband med SSM-08 i Skillingaryd. Kablarna  
        säljs till högstbjudande där CS erhåller 85% och Sd Småland 15% av köpesumman. 
 
 



§26  Nästa möte 
        Kortmöte kl 10.00 före årsmötet. 
 
§27  Avslutning 
        Ordf. Bo E tackar helgens mötesdeltagare och avslutar mötet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Ingrid Hansson Justeras: __________________________________ 
                Bo Edoff 
 
 
                  __________________________________ 
               Mats Falkeman 
 
 
             


