
 
 
Protokoll 2/2012                                                                                         
 
Centralstyrelsens telefonmöte 
Datum: 2012-04-18 
 
 
Närvarande:  Anneli Hultman, ordf 
  Reino Oscarsson, vice ordf 

Nina Prytz, sekr 
Klaus Ostheller, ledamot 
Cecilia Paulsson , 1 suppl 
Åke Johansson, 2 suppl   
Sune Harlén, bitr. kanslist, adjungerad 
 

Anmält förhinder: Håkan Hvitman 
 
 
§15  Mötets öppnande 
Ordförande Anneli Hultman hälsar de närvarande välkomna och öppnade därmed mötet.  
Cecilia Paulsson ersätter Håkan Hvitman som ordinarie ledamot. 
 
§16  Förslag till dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§17  Val av protokolljusterare 
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Cecilia Paulsson. 
 
§18 Föregående protokoll 
Föregående protokoll var ifrån konstituerande mötet 2012-03-11. Anneli har mailat ändringar 
till Klaus och Reino och därmed lades protokollet till handlingarna. 
 
§19 Rapport från au-möte 2012-04-11 
Inkomna skrivelser gicks igenom samt några rapporter från Anneli. 
 
§20 Inkomna skrivelser 
Ink. 7: Rose Hedman/Vad händer med schäfermärket? CS beslutade att kursavgiften för 
schäfermärket blir 500:- . En utvärdering av kursen görs efter hösten 2012. Rose Hedman får 
i uppdrag att färdigställa kursmaterialet för vidarebefordran till distrikten. CS vill också 
påpeka nyttan av Studiefrämjandet vid kurser för Schäfermärket och att det också 
framkommer i kursmaterialet. 
Ink. 11: SSL-förnyelse. CS beslutade att avtalet sägs upp. Alla inköp från web-shopen får 
tills vidare gå genom kansliet. 
Ink.13: Representation Norsk Vinnarutställning. CS beslutade att Mats Höglund 
representerar klubben i år på Norsk Vinnarutställning. 
Ink. 16: Sd Skåne Blekinge/medlemsavgiftsutbetalningar: CS beslutade att vid varje 
medlemsavgiftsutbetalning dra av 1500:- (3000:- per år) tills skulden från SSM 2011 är 
betald. Under 2011 har 8420:- betalats av. Anneli tillskriver Sd Skåne-Blekinge. 



 
§21 Utgående skrivelser 
Inga utgående skrivelser förelåg. 
 
§22 Rapporter 
a) ordförande 
Möte med FHTE (Försvarets hundtjänstenhet): Polismyndigheten och Försvarsmakten har 
fått ett regeringsuppdrag att kontakta privata aktörer, rasklubbar och SKK för att diskutera 
kontaktformer. Polismyndigheten fick i uppdrag att kontakta SKK och Försvarsmakten fick 
Schäferhundklubben på sin lott. Anneli och Mats Höglund träffade major Thomas Goder 
(chef för FHTE) och Eric Wilson. Mötet utmynnade bland annat i att Eric Wilson inbjöds till en 
uppfödarkonferens i klubbens regi i november. Andra ev. kontaktformer mellan 
Försvarsmakten och Schäferhundklubben kommer att diskuteras på nästa CS-möte. 
Möte Västerås SSM Anneli rapporterade från ett möte med projektledaren Mikael Cordéus 
för SSM-utställning 2012. Närvarande var även Ingrid Hansson, Mats Höglund och Morten 
Nilsen. En uppföljning av projektgruppens arbete gjordes och det SSM-kompendium som 
Ingrid färdigställt delades ut. Dessutom besiktigades utställningsplatsen, det tänkta 
sekretariatet samt platsen för modprovet. 
SBK-kongress 2012-05-12—13 Anneli är anmäld till SBK-kongressen i maj. 
 
b) vice ordförande 
Möte med Sk Borås Reino har, i egenskap av ordförande i Sd Västra, träffat medlemmar i Sk 
Borås för att försöka reda ut de oklarheter som funnits. Det markerades tydligt att Sk Borås 
ska utföra sina uppdrag under året, såsom prov och officiell utställning. Distriktet har gått in 
med en person för att stötta klubben. 
 
c) sekreterare 
Inkommande och utgående skrivelser Hädanefter kommer styrelsens medlemmar själva få 
hålla reda på inkommande skrivelser. Nina kommer att göra en sammanställning på 
inkommande och utgående och skicka ut till varje möte. 
 
d) kassör 
Inget att rapportera. 
 
e) kansli 
Mats Falkeman kommer att göra en blankett som kansliet skickar till varje distrikt efter 
årsmöten för ifyllande av styrelseuppgifter. Sedan kommer Mats att lägga in detta manuellt 
på hemsidan. 
 
f) ledamot 
Inget att rapportera. 
 
g) suppleant1 
Inget att rapportera. 
 
h) suppleant 2 
Inget att rapportera. 
 
i) Ag IT/hemsida 
Anneli kontaktar bruksprovskommittén för att påtala att CS anser att resultat bör läggas ut på 
hemsidan. 
 
j) Ag stadgar 
Inget att rapportera. 
 



k) Ag Sd 
Inget att rapportera. 
 
l) Ag ungdom 
Information kommer i nästa nummer av Schäfertidningen några av årets aktiviteter. 
 
m) Ag PR/marknad 
Inget att rapportera. 
 
n) SSM 2012 
Internationellt bruks: Avtalet klart. CS fastställer följande domare och figuranter enligt förslag 
från Bruksprovskommittén: Överdomare: Thomas Fröding, domare spår: Robert Jönsson, 
domare lydnad: Anders Eriksson, domare skydd: Fredrik Steen och domare IPO-FH: Göran 
Wessman. Figuranter: Jonas Backelin och Tommy Andersson, reserv Anders Granlund. 
Svenskbrukset: Alla förberedelser klara. Avtalet klart. 
SSM utställning: Inga föslag har inkommit från Avelskommittén på figuranter för modprovet. 
CS har ännu inte fått någon respons på avtalsförslaget. 
Vilken uppföljning vill Cs ha kring SSM? Ingrid Hansson och Mats Höglund önskar ytterligare 
ett möte i Västerås. Thomas Fröding ombeds övervakar internationella brukset för CS 
räkning. 
 
o) revisorer 
Inget att rapportera. 
 
§23 Avelskommittén 
Uppfödarträff 2012-11-10 i mellansverige: Eric Wilson är inbjuden som ett led i att etablera 
kontaktformer mellan FHTE och Schäferhundklubbens uppfödare, Anne Skoog från SKK 
kommer att prata uppfödaravtal. 
Nya tyska regler angående avelskorningsklasser: CS ger avelskommittén i uppdrag att 
föreslå vad som ska gälla i Sverige efter att nya regler trätt i kraft i Tyskland vid årsskiftet. 
Upplösning av RAS-kommittén: CS beslutade att RAS-kommittén upplöses med omedelbar 
verkan och att det vid behov tillsätts en ny. 
 
§24 Brukskommittén 
Inget att rapportera. 
 
§ 25 Utställningskommittén 
Inget att rapportera. 
 
§26 Övriga frågor 
Utbildningskommitté Reino föreslår att en Utbildningskommitté tillsätts. Frågan hänskjuts till 
nästa styrelsemöte. 
Uppfödarträff Åke informerar om en uppfödarträff i Umeå 2012-06-09 där avelskommittén 
och Agria kommer att delta. 
 
§ 27 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte: 2012-05-19—20  i närheten av Schäferslaget. 
 
§28 Mötets avslutande 
Anneli tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 



_____________  _______________             _________________ 
   Nina Prytz      Anneli Hultman                  Cecilia Paulsson 
  Sekreterare         Ordförande                           Ledamot 
 
 
 


