Protokoll 3/2012
Centralstyrelsens telefonmöte
Datum: 2012‐05‐07

Närvarande:

Anneli Hultman, ordförande
Reino Oscarsson, vice ordförande
Nina Prytz, sekreterare
Håkan Hvitman, kassör
Klaus Ostheller, ledamot
Cecilia Paulsson, 1 suppleant
Åke Johansson, 2 suppleant
Sune Harlén, biträdande kanslist, adjungerad

§ 29 Mötets öppnande
Ordförande Anneli Hultman hälsade de närvarande välkomna och öppnade därmed mötet.
§ 30 Förslag till dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 31 Val av protokolljusterare
Åke Johansson valdes att justera protokollet jämte ordförande.
§ 32 Nästa CS‐möte
Praktiska detaljer inför nästa CS‐möte i Ljungskile 2012‐05‐19—20 gicks igenom.
§ 33 SSM utställning 2011
CS har kontaktat SBK för råd om handläggning av årsmötesbeslutet kring Sd Skåne‐Blekinges skuld.
Även Sd Skåne Blekinge har skickat in underlag och ett antal specifika frågeställningar för prövning
hos SKK. Hos SKK har man i sin tur tagit beslutet att remittera ärendet till SBK.

Sd Skåne Blekinges skuld till Svenska Schäferhundklubben är totalt 61.904:‐.
CS beslutade att för närvarande inte gå vidare i ärendet i avvaktan på SBK:s råd.
§ 34 Avelskommittén
På Organisationskonferensen i oktober 2011 talade avelskommitténs representant Mikael Cordéus
om att uppfödarträffar skulle hållas under 2012 och att kommittén skulle söka bidrag från SKK för att
genomföra träffarna. I november och januari tillfrågades avelskommitténs ordförande Mats Höglund
om de skickat ansökan, och det skulle vara på gång. På Anneli Hultmans uppdrag kollade Sune Harlén
i förra veckan med SKK om någon ansökan om ekonomiskt bidrag var inlämnad, men någon sådan
fanns inte hos SKK. De informerade om att Dobermannklubben fått årets bidrag för bruksraserna.
Efter kontakt med Yvonne Brink på SBK skickade Sune, på Annelis uppdrag, in en ansökan om bidrag.
Chanserna för ekonomisk ersättning för en rasspecifik Uppfödarträff bedöms som små. CS beslutade
ändå att uppfödarträffarna i Skåne, Umeå och i mellansverige ska genomföras och finansieras av
CS/AK. Uppfödarträffarna riktar sig till alla medlemmar.
Vice ordförande Reino Oscarsson tar kontakt med avelskommitténs ordförande Mats Höglund för att
klargöra ett visst antal aktiviteter som skall vara färdigställda av avelskommittén och presenteras för
CS senast 2012‐05‐31.
§ 35 SBK‐kongressen 2012‐05‐12—13
CS gick igenom några punkter som kommer att tas upp på årets kongress. Anneli är tillfrågad av SBK
att vara med i en grupp som ska arbeta med tillämpningsanvisningar av stadgarna.
§ 36 Mötets avslutande
Anneli tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

______________

__________________

Nina Prytz

Anneli Hultman

Åke Johansson

Sekreterare

Ordförande

2 suppleant

______________________

