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Protokoll 3. Konstituerande Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS) 

Scandic Väst, Örebro 

Datum:  2020-03-08 

Närvarande:  Stefan Dahlgren, ordförande 
  Gerd Möllers, vice ordförande  

Ann Movitz, kassör 
Maria Enryd, sekreterare 
Anders Odhner ledamot 
Lars-Göran Larsson, suppleant 
Magret Selander, kansli 

 

Frånvarande:  Rolf Karlsson, suppleant. Anmält förhinder. 

§ 34. Mötets öppnande:  

Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till dagens konstitueringsmöte 

och öppnade därmed mötet. Vi kör en presentationsrunda då Anders är ny i styrelsen. 

§ 35. Närvaro: Rolf Karlsson är inte närvarande.  

§ 36. Förslag till dagordning. 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

§ 37. Val av protokollsjusterare: 

Valdes: Gerd Möllers justerar dagens protokoll. 

§ 38. Val av vice sekreterare: Gerd Möllers valdes. 

§ 39. Val av vice kassör: Anders Odhner valdes. 

§ 40. Val av uppdragsansvariga 

a) Sd-ansvarig: Rolf Karlsson tillfrågas och Magret Selander utsågs. 

b) SV-ansvarig: Utsågs Stefan Dahlgren, Robban Jönsson tillfrågas. 

c) AU ekonomi: Utsågs Stefan Dahlgren, Ann Movitz, Maria Enryd och Magret 

Selander 

d) AU Övrigt: Utsågs Stefan Dahlgren, Ann Movitz, Maria Enryd och Magret Selander 

e) Adjungerad till styrelsen: Utsågs Magret Selander i egenskap av sin kanslifunktion. 

f) Kontaktperson SSM Utställning: Tillsvidare kommer AU fylla denna funktion. 

g) Ungdom: Styrelsen kommer tillsvidare att bevaka detta. 

h) Draghund: Tillfråga Cilla Öhrström om hon kan kvarstå i denna funktion. 

i) Kommittéansvarig i styrelsen: För att underlätta kontakt och samarbete mellan CS 

och de centrala kommittéerna beslutar styrelsen att ge en ledamot i uppdrag att 
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fortlöpande – månadsvis eller tätare om det behövs – hålla kontakt med 

kommittéerna. Anders Odhner åtar sig uppdraget och utses. 

j) Uppfödaransvarig inom klubben: Med anledning av den målsättning som klubben 

har att öka antalet uppfödare som är medlemmar i klubben diskuteras att tillsätta en 

uppfödaransvarig eller på annat sätt samla och ta tillvara uppfödarnas intressen inom 

vår verksamhet. I linje med det får Stefan Dahlgren och Lars-Göran Larsson i 

uppdrag att genomföra en enkät till de medlemmar som också är innehavare av 

kennelnamn med fråga om vad dessa efterfrågar för stöd eller aktiviteter av klubben. 

Enkäten ska redovisas vid CS möte i april. 

§ 41. Kommittéer: CS beslutar att efterfråga deltagare till de olika kommittéerna i det 

nyhetsbrev som går ut efter årsmötet. 

a) Avel: Mats Höglund avgår. Förslag är att slå ihop avel och mentalitet till en kommitté. 

Reino Oskarsson får i uppdrag att inkomma med förslag på deltagare till nästa 

styrelsemöte. 

b) Bruks: Mikael Lagnevik kvarstår som sammankallande.  

c) PR/info, redaktion: Daniel Strandberg (sam), Gunilla Sjögren (vice sam), Charlotte 

Stork, Angelica Holmkvist, Carolin Hellkvist, Jenny Hägglund 

d) Utbildning: Göran Wessman har avträtt som sammankallande. Robert Jönsson och 

Jörgen Lindqvist kvarstår som ledamöter. Det beslutas att tillfråga Jörgen Lindqvist 

om han kan åta sig att vara sammankallande. 

e) Utställning: Marita Höglund har lämnat besked att hon samt Lena Ljungkvist, Ingrid 

Hansson och Therese Steen anmält intresse av att ingå i kommittén. Magret 

Selander får i uppdrag att tillfråga dessa. 

§ 42. Representation under året 

a) Tysk Segrarutst, bordläggs 

b) Finsk Segrarutst, bordläggs 

c) Norsk Segrarutse, bordläggs 

d) Dansk Segrarutst, bordläggs 

e) WUSV, bordläggs 

f) Nordiska Unionen, bordläggs 

g) SBK kongressen, Södra berget, Sundsvall 16-17/5 2020. Maria Enryd 

§ 43. Firmatecknare: Beslutades att Svenska Schäferhundklubbens firma tecknas av 

ordförande Stefan Dahlgren, xxxxxx-xxxx, och kassören Ann Movitz, xxxxxx-xxxx, var för sig. 

§ 44. Övriga frågor:  

§ 45. Mötestider/ Nästa möte: CS kallar avgående utställnings kom. Till telefonmöte tors 12 

mars kl 19:00. 

CS extra telmöte för genomgång av RAS dokumentet den 2 april, kl 19:00. 

Kansliet ger Daniel Strandberg en redaktörsinloggning till hemsidan. 
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Newsletter: Vem sätter ihop texten till det nyhetsbrev som skall gå ut så snart det är möjligt.  

§ 46. Mötets avslutande: 

 

 

Stefan Dahlgren  Gerd Möllers  
Ordförande   Justerare 
 
 
 

Maria Enryd 
Sekreterare 

 


