Svenska Schäferhundklubben, CS möte
Plats: Telefonmöte
Datum: 2017-10-18
Närvarande:

Leif Einarsson, ordförande
Fredrik Steen, vice ordförande
Anders Carlsson, kassör
Mats Falkeman, sekreterare
Mona Löf Djurfelt, suppleant
Mats Höglund, suppleant
Jan Nilsson, adjungerad
Maggan Selander, kansliet

Meddelat förhinder:

Mikael Ström, ledamot

§ 84 Mötets öppnande
Leif hälsade de närvarande välkomna och öppnade därmed mötet.
§ 85 Närvarokontroll
Mona gick in som ledamot under hela styrelsesammanträdet.
§ 86 Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och fastställdes med tillägg § 95 a-c.
§ 87 Val av protokolljusterare
Jämte ordförande valdes Mona Löf Djurfelt att justera protokollet
§ 88 Föregående protokoll
Protokollen, CS 2017-08-05--06 och 2017-09-09--10 föredrogs punktvis och lades till
handlingarna.
§ 89 Inkomna skrivelser
Styrelsen konstaterade att inkommande nr 53 , 55, 68 och 69 är avklarade.
Inkommande nr 75 avseende inbjudan till SBK mentalbeskrivarutbildning 2018 lades till
handlingarna. Ärendet är under behandling, se § 96 b.
§ 90 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser förelåg.
§ 91 Organisationskonferens 2017
Leif gick igenom programpunkterna för helgens organisationskonferens.
§ 92 IPO- FH SSM 2017
Jan Nilsson meddelade att denna tävling ställs in i år, då ingen arrangör åtog sig arrangemanget.
§ 93 Index HD, dagsläge
Mats Höglund informerade om status, vilken också kommer presenteras på
organisationskonferensen.

§ 94 Rapporter
a) ordf
Leif informerade om att avelskonferensen blev inställd pga. för få deltagare.
b) v.ordf
Inget att rapportera
c) sekreterare
Inget att rapportera
d) kassör
Anders föredrog resultat för de första 9 månaderna. Resultat från VM och SSM
utställning är ej ännu klara. I stort sett följer vi budgeten för 2017.
e) ledamot
Ej närvarande
f) suppleanter
Inget att rapportera
g) kansliet
Maggan lämnade en kort rapport om kansliets arbete. Det är, som vanligt,
mycket att göra och inkommande ärenden ökar konstant.
h) avelskommittén
Mats H informerade om status för arbetet med RAS. Ett förslag finns framtaget
som kommer att föredras och diskuteras på organisationskonferensen.
Mats H informerade att SKK tagit beslut avseende Index, enligt våra intentioner.
Även denna fråga kommer att tas upp på organisationskonferensen.
Mats H lämnade en kort rapport från SBK:s avelskonferens som var mycket
uppskattat med intressanta föredrag.
i) bruksprovskommittén
Jan Nilsson meddelade att en förfrågan om att arrangera IPO-FH 2018,
tillställts Og Lövsättra.
Jan Nilsson informerade om SBK:s UG-IPO. Styrelsen konstaterade att det är
viktigt att vi har en representant i den gruppen. Frågan bordlades till nästa
möte.

j) PR/Info/Marknad
Fredrik informerade om att arbetet med Svenska Schäferhundklubbens
utveckling av sociala medier pågår.
Diskussioner fördes om att ta fram ett ”sponsorpaket” med avtal etc. Fredrik
fick i uppdrag att se över detta och presentera förslag till nästa möte.
Fredrik kunde även konstatera att styrelsearbetet fungerar mycket bra. Det
finns en harmoni i gruppen och samarbetet mellan styrelsemedlemmarna
fungerar bra. Detta är viktigt för att kunna arbeta vidare med PR frågor och
kunna visa för våra sponsorer, media och våra medlemmar att vår
Schäferhundklubb är en professionell organisation som fungerar bra.
Fredrik informerade även om förslag till policy som tagits fram, gällande etiska
regler för våra arrangemang, vilken kommer att bifogas inbjudan till funktionärer
och domare.
k) Sd ansvarig
Maggan informerade om att det är lugnt ute i distrikten och att allt verkar
fungera bra.
§ 95 Övriga frågor
a) Avtal SSM arrangörer
Konstaterades att vi bör ta fram tydligare regler om vad som gäller vid dessa
arrangemang. Styrelsen gav Anders i uppdrag att se över detta för presentation vid
nästa möte.
b) Valberedning SBK
CS hade inget att tillföra i denna fråga. Maggan fick i uppdrag att meddela SBK.
c) CS Motion till SBK, nr 1 från årsmötet 2016
Maggan fick i uppdrag att skriva om motionen f.v.b. till SBK med underskrift av Leif.
§ 96 Beslut
a) Ink 70 angående instruktör specialsök.
Sd Västra föreslog att Schäferhundklubben gör en satsning på specialsök (nosework), och att
man kan åta sig att utbilda funktionärer.
Styrelsen såg detta som positivt och beslutade att Sd Västra inkommer med utbildningsplan
samt budget.
b) Ink 71 angående äskan om utbildningsbidrag MH/MT
Sd Västra anser att behovet av att utbildade funktionärer MH/MT är stort och presenterar ett
förslag på budget, där Sd Västra kan åta sig uppdraget att utbilda.
Styrelsen såg även detta förslag som positivt. Då ytterligare information krävs beslutade CS att
bordlägga ärendet till nästa möte.

c) Ink 72 Förslag till domare SSM IPO och SSM IPO-FH 2018
Bruksprovskommittén presenterade följande förslag på funktionärer:
SSM IPO
A: Thomas Larsson, Jarmo Heiskanen
B: Jan Nilsson, Bo Östlund
C: Fredrik Steen, Carina Jönsson
SSM IPO FH
Johan Holmlund
Kattis Ehrlande
Styrelsen beslutade att tillstyrka förslaget.
Jan Nilsson och Fredrik Steen deltog inte i beslutet
d) Ink 73 Representant till SKK:s föreläsning om Index
Styrelsen beslutade att uppdra till Robert Jönsson att delta.
e) Ink 74 Inbjudan till Draghunds VM, Härjedalen Sveg
Draghunds VM kommer att avhållas i Härjedalen 8-11 mars 2018.
Maggan fick i uppdrag att meddela klubbens draghundsansvarige, Cilla Öhrström, om detta
arrangemang.
f) Ink 76 Sd Västra bruks SSM 2018
Sd Västra redovisade budget för arrangemanget, vilket styrelsen godkände.
g) Ink 77 My Dog
Sd Västra anmälde intresse av att ställa upp som representater på denna utställning, vilket
styrelsen tillstyrkte.
h) Ink 78 Förslag figuranter SSM IPO
Bruksprovskommittén inkom med förslag, vilket återremiterades då styrelsen önskar prioritera
Schäferhundklubbens egna funktionärer vid dessa arrangemang.
§ 97 Nästa möte
Avhålls 2017-11-1818—19. Plats meddelas senare
§ 98 Mötets avslutande
Ordförande tackade för kvällens möte och avslutade mötet.

Mats Falkeman
Mötessekreterare

Leif Einarsson
Ordförande

Justeras:
Mona Löf Djurfelt

