Protokoll 3/2013
Svenska Schäferhundklubben
CS-möte
Datum: 2013-06-01--02
Plats: Scandic hotel, Örebro
Närvarande:

Anneli Hultman
Reino Oskarsson
Håkan Hvitman, endast lördag
Nina Prytz
Klaus Ostheller
Tina Fridh
Magret Selander, adjungerad
Ingrid Hansson, fr o m klockan 11 söndag

Anmält förhinder:

Cecilia Paulson

§ 24

Mötets öppnande
Anneli Hultman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 25

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 26

Val av protokolljusterare
Tina Fridh valdes att tillsammans med Anneli Hultman justera protokollet.

§ 27

Föregående protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 28

Inkomna skrivelser
Ink 32
Lades till handlingarna.
Ink 33
Anneli svarar.
Ink 38
Anneli svarar.
Ink 51
Vidarebefordras till Sd Värmland för att CS ska fatta ett formellt beslut om
nedläggning.

Ink 62
Magret Selander och Anneli Hultman svarar.
Ink 65
Se Reinos rapport.
Ink 67
Lades till handlingarna.
Ink 68
Lades till handlingarna.
Ink 69
Lades till handlingarna.

§ 29

Utgående skrivelser
Utg 6
Se Reinos rapport.

§ 30

Rapporter
a) Ordförande
-Anneli tar kontakt med Ulf Uddman för att fråga varför inte
Schäferhundklubben blivit kallade till uppföljningsmöte angående SBK,
Polisen, Försvarsmakten och MH.
-Ungdomsverksamheten planerar ett dragläger och ett lydnadsläger.
b) Vice ordförande
-Reino rapporterade från SBK:s kongress inklusive rasklubbsmötet.
-Kenneth Bast kommer att hålla i en utbildning av ”lärare” för
träningsfiguranter 6-8.9 och 11-13.10. Sk Telge Nord står som teknisk
arrangör. Annons kommer i nästa nummer av Schäfertidningen.
-Artikel i Brukshunden om Schäferslaget.
c) Kassör
Håkan gick igenom ekonomin. Inga stora avvikelser från budget föreligger.
d) Sekreterare
Inget att rapportera.
e) Ledamot
-Sk Uddevalla ställde in sin utställning 25.5 på grund av för få anmälningar.
-Medlemmar saknas på medlemslistan.
-Sd Västra kommer att hålla en utbildning för att lära sig använda klubbens
hemsida.
f) 1 suppleant
-Tina har varit i kontakt med förre ordföranden i Sd Dalarna angående
nedläggningen av distriktet.

g) Kansliet
CS beslutade att Magret Selander får underteckna olika dokument enligt
uppdrag.
CS beslutade att de medlemsärenden som skall handläggas av Gunilla
Brenner definieras:
-adressändringar och kontaktuppgifter från medlemmar
-utskrift/utskick av medlemskort
-frågor typ; är jag medlem? Hur länge?
h) Avelskommittén
Skriftlig rapport förelåg.
i) Bruksprovskommittén
Ingen rapport förelåg. Anneli rapporterade att arbetet med att hitta en
ersättare efter Göran Wessman är i sitt slutskede.
j) Utställningskommittén
Ingrid Hansson kom och rapporterade.
- Resultatredovisningen på hemsidan måste förenklas då alla inte kan
rapportera in i Excel.
- Ev kommer en ringsekreterarkurs att anordnas i höst om intresse finns.
- Ev nya specialdomare uppmärksammas i samband med SSM i Västerås.
- Ingrid är kontaktperson mot SV gällande Freigabe. Vid officiella bruksprov
skall därför Ingrid kontaktas om tysk domare kommer att användas.
- Uppdrogs åt URMA att ta fram SSV- och SSVV-diplom.
- Föreslogs att avauktorisera Leif Olsson och Jens Nielsen som
specialdomare då de inte tjänstgjort under den senaste femårsperioden.
CS beslutade enligt förslaget.
k) SSM nationellt bruks 2013
Reino och Magret rapporterade om SSM nationellt bruks.
l) SSM IPO 2014-2015
Bruksprovskommittén får i uppdrag att hitta arrangör 2014-2015.
m) SSM utställning 2013-2015
2013: Skriftlig rapport från Cecilia Paulson förelåg. Arbetet ligger i fas.
-Hemsidan är uppdaterad men ska under boende kompletteras med Björnöns
stugby.
-Håkan önskade ett budget förslag för 2013.
-Mätning av hundar kommer att ske på en mätplatta med de mätstickor som
kommer att tas fram till SSM-utrustningen.
-Våra blivande specialdomare kommer att gå med en valpklass var enligt
framtagen plan.
-ID-kontroll kommer att ske såväl i utställningsringen som i anslutning till
bruksklassernas modprov.
-2 scanners och 2 pistoler och skott måste inköpas till SSM-utrustningen.

CS beslutade att godkänna de förslag på funktionärer som CUK och
projektgruppen tagit fram. Informationen finns på hemsidan.
2014: Föreslogs att Nordic Camping tar hand om stuguthyrningen, efter att
klubben har bokat upp ett antal stugor för funktionärer, då den rutin som gällt
2012-13 medfört mycket irritation bland utställarna. CS beslutade enligt
förslaget.
2015: CS beslutade att söka arrangör för SSM Utställning sista helgen i juli för
åren 2015-2016. Annonsering efter arrangör på hemsidan och i tidningen.
n) Hemsidan/PR
-Håkan tar kontakt med webmaster angående web-shop och betalsystem.
-Webmaster och Magret får i uppdrag att revidera uppfödarlistan på
hemsidan.
o) Tidningen
CS beslutade att Tina Fridh skall ingå i Schäfertidningens redaktion.
§ 31

Alkohol- och drogpolicy
CS har upprättat en alkohol- och drogpolicy som ska gälla i klubben.

§ 32

Arbetsordning för styrelsen
CS har, efter uppmaning från revisorerna, upprättat en arbetsplan för sitt
styrelsearbete.

§ 33

Statuter för årets allround-schäfer
CS beslutade att instifta ett pris för Årets Allroundschäfer ungdom. Ett förslag
till statuter föreligger. Detta förslag skickas till Ag Ungdom för eventuella
förändringar.
Tina och Anneli lämnar förslag till statuter för Årets Allroundschäfer efter
sommaren.

§ 34

Uppföljning av aktivitetsplan
Aktivitetsplanen gicks igenom och CS kunde konstatera att vi ligger bra till.
Gällande utbildning i föreningsteknik har CS tillsammans med Studiefrämjandet
konstaterat att utbildningen bör ske lokalt. Därför uppmanas distrikt och
lokalklubb att ta kontakt med Studiefrämjandet i respektive ort.

§ 35

Nästa möte
Med anledning av att vi flyttade helgens möte utgår telefonmötet den 19.6.
Nästa CS-möte blir ett telefonmöte den 17.7.

§ 36

Mötets avslutande
Anneli tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid anteckningarna

Nina Prytz

Justeras

Anneli Hultman

Tina Fridh

