Protokoll 2, CS 20 02 13, tel möte

Protokoll 2. Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)
Telefonmöte
Datum:

2020-02-13

Närvarande:

Stefan Dahlgren, ordförande
Gerd Möllers, vice ordförande
Ann Movitz, kassör
Gunnar Furvik ledamot
Maria Enryd, suppleant
Lars-Göran Larsson, suppleant
Magret Selander, kansli

Frånvarande:

Mats Falkeman sekreterare

§ 20. Mötets öppnande:
Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till kvällens telefonmöte och
öppnade därmed mötet.
§ 21. Närvaro:
Mats är inte närvarande på grund av arbete. Maria går upp som ordinarie och sekreterare.
§ 22. Förslag till dagordning.
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 23. Val av protokollsjusterare:
Valdes: Gunnar Furvik
§ 24. Föregående protokoll: Maria går igenom protokollet, ej färdigjusterat ännu, det görs
färdigt under kvällens möte.
§ 25. Inkommande skrivelser:
10. Utökning av dom. tillhörighet. Jens Myhrman. CS diskuterar domare generellt, vad skall
vi ha för kriterier i klubben. BESLUT: CS beslutade att inte utöka förrän vi utrett via remiss till
kommitteérna.
11. Upphörande av avstängd hund, SE35542/2015. Klart
12. Beträffande Sd Västra från någon föreningsexpert. Tas upp under § 27.
13. Dispensansökan parning SE10226/2014/SE26608/2014. CS har svarat. Utg nr 13
14. Ansökan utställning Sk Ågesta 2021. Återsänt till Sk Ågesta, skall via Sd.
15. Inbjudan grundkurs anatomi. Skickat till avelskom. Skickas även till mental kom samt för
kännedom till utb kom.
16. Regelrevidering utställning championatbestämmelser. Till Utst kom.
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17. Kallelse kongressen SBK. Ligger vilande till efter CS årsmöte.
18. Sk Romelanda förslag på Bruks SM o NoM domare. Skickat till bruks kom.
19. Sd Västra sammanställning från MYDOG. Skickat till PR/Info. Kom får göra en checklista
för framtiden. Svar till CS i april.
20. Disciplinnämndens beslut o varning. Fr SKK. Stefan Nilsson, ej medlem i Svenska
Schäferhundklubben. Skickas till utst, bruks, mental kom. FK.
21. SKK Berit Rinnert ang. tidskriften. Maggan har svarat. Utg 5.
§ 26. Utgående skrivelser:
2. Brev till Sk Göteborg ang beslut
3. Brev till Sd Västra gällande Sk Göteborg
4. Svar gällande ink 13/2020
5. Svar gällande ink 21/2020
§ 27. Sd Västra ang Sk Kungälv: Sk Kungälv har ännu inte inkommit med samtliga
handlingar. Anmälningar görs åt alla håll. Team Schäfer Kungälv annonserar i lokaltidningar,
det är samma personer som sitter i Sk Kungälv.
CS beslutar att återkalla lokalklubben Sk Kungälv med omedelbar verkan.
Punkten omedelbart justerad.

Stefan Dahlgren

Gunnar Furvik

Sd Västra har kontaktat en föreningsexpert som uttalat sig angående den ersättning som
utbetalats till Reino Oskarsson för arrangemang av MH/MT.
Har varit lite strul med årsmöteslokal, där har kansliet varit behjälpligt att göra ett nytt utskick
med rätt lokal.
CS beslutar att svara föreningsexperten att frågan är utredd och utagerad.

§ 28. Sk Warbergs utställning 25 jan 2020: Välbesökt. Tyvärr har det inkommit en hel del
klagomål från personer som varit på denna utställning. Frågan har skickats till utst kom. CS
förväntar sig en utredning av utställningskom. Sk Warberg får yttra sig i ärendet.
§ 29. Utställningskommittén: CS tillskriver utst kom. Att komma fram med förslag på SSM
general till CS för godkännande. Utst kom måste skyndsamt inkomma med information om
datum, plats och program mm.
§ 30. Nya kanslipriser: Nya priser för ickemedlemmar, tävlingsbok, diplom och tidning
kommer att pris höjas.
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§ 31. Övriga frågor: Årsmötet- att ha sammankallande fr kom. med vid starten på
konstitueringsmötet?
CS föreslår att inte ha med sammankallande vid konstituering.
§ 32. Nästa möte: Årsmötet 7 mars, nästa styrelsemöte/ konstituering 8 mars.
§ 33. Avslutning: Stefan avslutar telefonmötet och tackar de närvarande för ett bra möte.

Stefan Dahlgren

Gunnar Furvik

Ordförande

Justerare

Maria Enryd
Sekreterare

