
Protokoll 3/2011  
 
Möte i Centralstyrelsen 
Plats: Telefonmöte 
Datum: 2011-04-20 
 
 
Närvarande:  Tomas Moberg, ordf. 
  Anneli Hultman, vice ordf. 
  Mats Falkeman, sekr. 
  Nina Prytz, ledamot 
  Peter Edman, suppl. 
  Patrick Pettersson, suppl. 
  Sune Harlén, bitr. kanslist, adjungerad 
 
Anmält förhinder: Håkan Hvitman, kassör 

 
 
§18  Mötets öppnande 
Ordförande Tomas Moberg hälsar de närvarande välkomna till kvällens mötesförhandlingar 
och öppnade därmed mötet.  
 
§19 Förslag till dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkänndes. 
 
§20 Val av protokolljusterare 
Att jämte ordförande justera protokollet, valdes Nina Prytz. 
 
§21 Rapport från AU 
Inkommande skrivelser behandlades på AU mötet 2011-04-13. 
 
§22 Beslut 

a) Inkommande 248 Ras 
 
CS beslutade att tillstyrka dokumentet. 
 

b) Inkommande 259 och 260, fakturor från SV avseende medlemsavgifter. 
 
Ingrid Hansson har varit i kontakt med SV, vilket visar att den ena fakturan är felaktig 
och skall strykas. Tomas fick i uppdrag att kontakta Håkan och meddela att den 
felaktiga ej skall betalas. 
 

c) Inkommande 10 och 11, ledamöter i Utställningskommittén 
 
CS beslutade att godkänna följande ledamöter: 
 
Ingrid Hansson, sammankallande 
Lena Ljungquist 
Catharina Axenvik 
Maggan Selander 
 

d) Inkommande 12 och 16 avseende ledamöter i Brukskommittén. 
 
CS beslutade att godkänna följande ledamöter: 
 
Thomas Fröding, sammankallande 
Göran Wessman 
 
 



e) Ledamöter Avelskommittén 
 
CS beslutade att godkänna följande ledamöter: 
 
Mats Höglund, sammankallande 
Micke Cordéus 
Ann-Chatrine Edoff 
Monica Henriksson 
Morten Nilsen 
 
 

f) Inkommande 23 (2011) Modprov. 
 
CS beslutade fastställa Avelskommitténs förslag gällande modprov SSM. 
 

g) Inkommande 30, domartillsättning SSM Bruks 2011 
 
CS beslutade att fastställa Brukskommitténs förslag till domare vid SSM IPO och 
BSL 2011. 
 

 
§23 Övriga frågor 

a) Uppdatering av styrelseförteckningar 
 
Många klubbar i organisationen har fortfarande inte rapporterat in sina 
styrelseförteckningar. 
 
CS beslutade att Mats Falkeman får i uppdrag att se över systemet på hemsidan, 
rapport till nästa möte. 
 
CS beslutade att sekreterare i distrikten, ansvarar för att styrelseförteckningar 
inkommer från ”sina” lokalklubbar samt distriktet. Informationen skall skrivas in på 
hemsidan. Inloggningsnamn samt lösenord för samtliga distrikt och lokalklubbar, har 
kansliet tillgång till. Kansliet meddelar samtliga distrikt. 
 

b) SSM 2012 
Inkommande 32 från Tånga Hed. 
 
Förfrågan om Schäferhundklubben skall arrangera nästa SSM, i Vårgårda. 
 
Schäferhundklubben firar 90-års jubileum 2014. Förslag att detta SSM kan förläggas 
till Stockholm. 
 
CS beslutade att samtliga ledamöter i styrelsen, funderar på lämpliga orter för SSM 
2012-13, samt 2014. Förslag skickas in till kansliet senast den 30 april. 
 
Preliminärt telefonmöte den 4 maj kl 19:00 som behandlar denna fråga. 
 

c) Ny webmaster 
 
Thomas fick i uppdrag att kontakta Jyrki Kyllönen om intresse att ta över som 
webmaster. Rapport lämnas till nästa möte. 
 
 

 
§24 Nästa möte 
CS möte 2011-05-21--22, Scandic hotell Sollentuna. 
 



 
§25 Avslutning 
Tomas Moberg tackade samtliga i styrelsen, och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 

Protokollet omedelbart justerat 2011-04-20 
 
 
__________________  _____________________________ 
Mats Falkeman   Tomas Moberg 
Mötessekreterare   Ordförande 

 
 
 
_____________________________ 
Nina Prytz 
Ledamot 

 
   


