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Protokoll 22, Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS) 
 
Telefonmöte via Zoom 
 
Datum:  2020-10-22, kl. 19.00- 21.30 
 
Närvarande:  Stefan Dahlgren, ordförande 
  Gerd Möllers, vice ordförande 
  Maria Enryd, sekreterare  

Ann Movitz, kassör 
 Rolf Karlsson, suppleant 
  Lars-Göran Larsson, suppleant 

Magret Selander, kansli 
 

Återbud:  Anders Odhner, ledamot 
  
 
 
§ 301. Mötets öppnande:  
Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till kvällens telefonmöte och 
öppnade därmed mötet. 
 
§ 302. Närvaro: Andres Ohdner har lämnat återbud, Lars-Göran Larsson går upp som 
ordinarie ledamot istället. Magret Selander ansluter lite senare på grund av annat möte. 
 
§ 303. Förslag till dagordning: 

• Eventuellt extra fullmäktigemöte, digitalt 
 

Dagordningen godkändes. 
 
§ 304. Val av protokolljusterare: 
Valdes Lars- Göran Larsson att justera kvällens protokoll. 
 
§ 305. Föregående protokoll: 
Vi gör lite småjusteringar i nr 21 och lägger därefter protokollet till handlingarna. 
 
§ 306. Inkommande skrivelser: 
 
§ 307. Utgående skrivelser: 
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§ 308. Rapporter  

a) Ordförande. Stefan Dahlgren, rapporterade att han haft kontakt med Fredrik Steen. 
Vi har fått igång Zoom, verkar fungera hyfsat.  

b) Vice ordförande. Gerd Möllers, varit med på Webbinarie om HD-index via SBK, John 
Öhrvill vill hålla en föreläsning med Schäferhundklubben den 10 el 11 november. CS 
beslutar att tacka ja till inbjudan av föreläsningen, Gerd kontaktar honom.  
Gerd väcker frågan om HD-indexfrågan, skall vi svara SBK innan årsskiftet eller skall 
det läggas på is? CS diskuterar ett svar till SBK i HD indexfrågan, Gerd skriver ett 
förslag som vi tittar på innan det skickas in. 

c) Sekreterare. Maria Enryd, förbereder sig inför SBK kongressen som är nu till helgen. 
d) Kassör. Ann Movitz, har inget att rapportera. 
e) Ledamot. Anders Odhner, ej närvarande.  
f) Suppleanter.  

a. Lars-Göran Larsson, har fått frågan från utställningskommittén angående att 
de vill ha en egen mejladress.  

b. Rolf Karlsson, Skickat svar till Sk Eskilstuna.  
g) Kansli. Magret Selander, rapporterar om samtal med medlemmar.  

 
§ 309. Rapport från kommittéerna:  
Inga rapporter har inkommit. 
 
§ 310. Inkommande och bordlagda ärenden: 
  
§ 311. Eventuellt extra fullmäktigemöte, digitalt: 
Än är inte de inskickade handlingarna giltiga men vi har heller ingen valberedning. CS 
beslutar att vi godkänner de handlingar som är inskickade. 
När i tid skall mötet hållas? Förslaget är 18 november 2020. Tomas Uneholt, SKK, föreslås 
som mötesordförande, Fredrik Bruno, SKK, för att sköta Vote IT och det digitala mötet. 
 
Vi behöver ha en extra nomineringsperiod, som skall begäras av FS SBK. Vi begär 14 dgr. 
Gerd får i uppdrag att formulera en skrivelse med begäran om extra nomineringsperiod. 
Kallelse skall skickas ut med förklaring om hur det skall gå till samt länkar mm.  
 
Röstetalet måste kontrolleras. Vi får räkna om det.  
 
Verksamhetsberättelsen, skall göras. 
 
§ 313. Beslut under detta möte:  
§ 311. Eventuellt extra fullmäktigemöte: CS beslutar att vi godkänner de handlingar som är 
inskickade. 
§ 314. Övriga frågor:  
Inga övriga frågor. 
 
§ 315. Nästa möte:  
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Stefan skickar ut en ny tid för möte. 
 
§ 316. Avslutning:  
Stefan Dahlgren tackar samtliga närvarande och avslutar mötet 
 
 
Stefan Dahlgren   Maria Enryd 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
Lars-Göran Larsson 
Justerare 
 


