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Protokoll 25, Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)
Telefonmöte via Zoom
Datum:

2020-12-20, kl. 19.00- 21.55

Närvarande:

Stefan Dahlgren, ordförande
Gerd Möllers, vice ordförande och protokollförare
Ann Movitz, kassör
Maria Enryd, sekreterare, närvarande fr.o.m. § 352
Anders Odhner, ledamot
Rolf Karlsson, suppleant

Återbud:

Lars-Göran Larsson, suppleant

§ 345. Mötets öppnande:
Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till kvällens Zoommöte och
öppnade därmed mötet.
§ 346. Närvaro:
Maria Enryd har lämnat återbud, Gerd Möllers blir därmed protokollförare. Rolf Karlsson går
upp som ordinarie istället för Maria Enryd.
§ 347. Förslag till tillägg till dagordning:
• Sd Västra
• Motioner
• Årsmöten, dispens eller inte
• Medlemspengen
Dagordningen godkändes.
§ 348. Val av protokolljusterare:
Valdes Anders Odhner att justera kvällens protokoll.
§ 349. Föregående protokoll:
Vi lägger nr 24 protokollet till handlingarna.
§ 350. Inkommande skrivelser:
Inkommande skrivelser nr 234-242 hänsköts till kommande AU.
§ 351. Utgående skrivelser:
Utgående skrivelser nr 41-47 anmäls vid kommande möte.
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§ 352. Rapporter:
a) Ordförande. Inget annat att rapportera än en julhälsning från SBKs dialoggrupp grå.
b) Vice ordförande. Gerd Möllers rapporterade från de dialogmöten som hon och Rolf
Karlsson haft med samtliga 14 distriktsordföranden. Det har varit mycket positiva
dialoger och båda har upplevt att det var ett bra sätt att kommunicera på. En mer
detaljerad sammanställning kommer till nästa sammanträde.
c) Sekreterare. Maria Ernryd rapporterar att hon deltagit på After Kongress/SBK. Där
diskuterades hur det fungerat, vad som var bra eller dåligt med digital kongress. Även
synpunkter på program och upplägg diskuterades. Någon form av digitalt presentkort
skall ha skickats ut till samtliga deltagare/rasklubbar.
d) Kassör. Ann Movitz rapporterade att ekonomin är i stort oförändrad sedan förra
sammanträdet.
e) Ledamot. Anders Odhner rapporterar i enlighet med § 353 nedan.
f) Suppleanter. Rolf Karlsson rapporterade att han har haft kontakt med Sd Skåne i
anledning av handläggningen av Sk Hässle. Det utlysta extra årsmötet i december
har ställts in och i stället kommer distriktet att ombesörja ordinarie årsmöte under
februari 2021. Datum kommer att bestämmas i samråd med SKK eftersom mötet
kommer att ske digitalt bl.a. genom VoteIT.
g) Kansli. Magret Selander rapporterar att hon uppdaterar infopärmen på hemsidan
och att hon kontaktat bruksprovskommittén, mentalkommittén och
utställningskommittén för hjälp med att ajourföra respektive flikar. Protokoll från extra
fullmäktigemötet har snart cirkulerat för justering. Det diskuterades vidare hur
klubbarna ska göra med verksamhetsberättelse för 2020 och CS enades om att lägga
ut en påminnelse på hemsidan om att påbörja en sådan för de klubbar som kommer
att skjuta upp årsmötet till 2022.
§ 353. Rapporter från kommittéerna
Anders Odhner rapporterar:
• Utställningskommittén – kommittén har förhoppningar på att ordna en
ringsekreterarutbildning under 2021. Man jobbar också med att uppdatera uppgifterna
på hemsidan. När det gäller SSM inriktar sig kommittén på 2022 och skulle vilja ha en
arbetsgrupp som sköter det praktiska kring ett sådant arrangemang. Kommittén har
också önskemål om annan SSM-plats än Tånga Hed.
• Bruksprovskommittén – protokoll och andra handlingar har nu inkommit från
kommittén. Anders Odhner kommer att sammanställa materialet för att se vad som
behöver uppdateras på hemsidan och om det återstår någon obesvarad fråga. Det
finns eventuellt någon fråga om HD/ED som kan behöva hanteras av den
internationella gruppen.
• Mentalkommittén – inget att rapportera.
• PR/Info – nytt digitalt tidningsnummer finns klart att skicka ut innan jul. Övriga
kommittéer efterlyser information om manusstopp så att de vet när de kan skicka in.
Övriga kommittéer har hittills inte bidragit med så mycket material till tidningen,
förhoppningsvis kan det förbättras.
§ 354. Sd Västra:
Rolf Karlsson och Gerd Möllers rapporterar från den muntliga information som distriktets
ordförande Madeleine Andrén lämnat den 12 december och om det mail som kommit tidigare
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under dagen till dem vari Madeleine Andrén meddelat att ärendet är polisanmält, att
revisionsbyråns granskningsrapport ska komma nästa vecka och då lämnas till CS samt att
samtliga ledamöter i distriktsstyrelsen är eniga om att sitta kvar till årsmötet. Enligt uppgift till
lokalklubbar samt på distriktets facebook-sida finns uppgifter om att detta är planerat till den
21 februari 2021.
Frågan diskuteras. Distriktet har utöver ovan nämnd muntlig information och mail inte i övrigt
lämnat några upplysningar eller handlingar i anledning av den begäran som CS skickat den
23 november 2020, utg 40.
Samtliga ledamöter är eniga om och beslutar att hos SKK och SBK göra framställning enligt
4 § i kennelklubbens stadgar om förvaltning av Sd Västra.
Rolf Karlsson, Ann Movitz och Gerd Möllers får i uppdrag att dels ge in ansökan till SKK/SBK
dels följa upp och hantera övriga frågor kring ekonomin i Sd Västra.
§ 355. Årsmöte 2021:
Frågan diskuteras. Det antecknas att den revisionsberättelse som gjorts i anledning av det
extra fullmäktigemötet i november 2020 var utan anmärkningar.
CS beslutar enhälligt att utnyttja den dispens som SKK medgett om att skjuta fram
nästkommande årsmöte till 2022.
Detta beslut har omedelbart justerats.
§ 356. Motioner:
Inkomna motioner från distrikt inom klubben beslutas att bordläggas till nästa CS-möte.
När det gäller klubbens motion till SBKs kongress om att brukshundar ska ges företräde till
bruksprov, beslutar CS att återigen lämna in motion i frågan.
§ 357. Utbetalning av medlemspengen:
Ann Movitz uppger att det fn är fem distrikt som ännu inte fått medlemspengen utbetalad.
Frågan om utbetalning diskuteras.
CS beslutar att medlemspengen kommer att betalas ut när envar av distrikten lämnat in de
handlingar som stadgarna anger samt redovisning av utbildning i föreningsteknik. Rolf
Karlsson får i uppdrag att kontakta varje ordförande i dessa fem distrikt angående de
handlingar som saknas i respektive distrikt.
§ 358. Beslut under detta möte:
§ 354. Sd Västra:
Samtliga ledamöter är eniga om och beslutar att hos SKK och SBK göra framställning enligt
4 § i kennelklubbens stadgar om förvaltning av Sd Västra.
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Rolf Karlsson, Ann Movitz och Gerd Möllers får i uppdrag att dels ge in ansökan till SKK/SBK
dels följa upp och hantera övriga frågor kring ekonomin i Sd Västra.
§ 355. Årsmöte 2021:
CS beslutar enhälligt att utnyttja den dispens som SKK medgett om att skjuta fram
nästkommande årsmöte till 2022.
Detta beslut har omedelbart justerats.
§ 356. Motioner:
När det gäller klubbens motion till SBKs kongress om att brukshundar ska ges företräde till
bruksprov, beslutar CS att återigen lämna in motion i frågan.
§ 357. Utbetalning av medlemspengen:
CS beslutar att medlemspengen kommer att betalas ut när envar av distrikten lämnat in de
handlingar som stadgarna anger samt redovisning av utbildning i föreningsteknik. Rolf
Karlsson får i uppdrag att kontakta varje ordförande i dessa fem distrikt angående de
handlingar som saknas i respektive distrikt.
§ 359. Övriga frågor: förelåg inga.
§ 360. Nästa möte:
Nästa sammanträde bestäms till måndagen den 11 januari 2021. Stefan Dahlgren kommer
att kalla samtliga via Zoom
§ 361. Avslutning:
Stefan Dahlgren tackar samtliga närvarande och avslutar mötet.

Stefan Dahlgren
Ordförande

Anders Odhner
Justerare

Gerd Möllers

Sekreterare

