Protokoll 2/2011
Möte i Centralstyrelsen
Plats: E-post
Datum: 2011-04-04

Närvarande:

Tomas Moberg, ordf.
Anneli Hultman, vice ordf.
Mats Falkeman, sekr.
Håkan Hvitman, kassör
Nina Prytz, ledamot
Peter Edman, suppl.
Patrick Pettersson, suppl.

§14 Mötets öppnande
Ordförande Tomas Moberg hälsar de närvarande välkomna till dagens mötesförhandlingar
och öppnade därmed mötet.
§15 Domartillsättning SSM Bruks 2011
1) Inofficiellt alternativt officiellt prov?
SSM IPO genomfördes 1998-2006 som ett officiellt prov. (Se ”SSM-regler Internationella
provformer” reviderade 051123). År 2007 hittades arrangören (Sollefteå) så sent att en
ansökan om ett officiellt prov var omöjlig. Provet beslutades därför att genomföras som
inofficiellt.
Provet har sedan fortsatt att vara inofficiellt i Skillingaryd 2008-2010.
- Provet 2011 är ansökt som ett officiellt prov
- Årsmötet beslutade enhälligt att SSM i de internationella grenarna skall vara officiellt f o m
2012
2) Domartillsättningen
Om utländska domare/figuranter skall anlitas vid officiella prov skall namnuppgifter på dessa
senast 6 månader före tävlingsdagen meddelas förbundskansliet, som via Svenska
Kennelklubben (SKK) ansöker om tillstånd från domarens/figurantens hemland. Erhållet
tillstånd skall finnas tillgängligt vid tävlingstillfället. Dispenser medges ej.
Enligt uppgift från förbundskansliet skall det även sökas tillstånd för utländska domare vid
inofficiella prov.
Ingen ansökan avseende utländska domares deltagande vid SSM IPO 2011 har inkommit till
förbundskansliet.
Med anledning av detta föreslår Brukskommittén följande domare och figuranter för SSM IPO
2011:
Domare
Överdomare: Lasse Larsson
A. Anders Ljungsten (IPO + BSL)
B. Janne Nilsson (IPO + BSL)
C. Göran Wessman
IPO-FH Jarmo Heiskanen

Figuranter
Jonas Backelin
Fredrik Bjurklint
Andreas Dankull
Roland Björkquist
CS beslutade att SSM IPO och BSL 2011 skall vara ett officiellt prov.
CS beslutade att fastställa Brukskommitténs förslag till domare och figuranter vid SSM IPO
och BSL 2011.
§16 Nästa möte
AU möte 2011-04-13, kl 19:00.
§17 Avslutning
Tomas Moberg tackade samtliga i styrelsen.
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