Protokoll 4/2012
Centralstyrelsens möte på Åh stiftsgård, Ljungskile
Datum: 2012‐05‐19—20

Närvarande:

Anneli Hultman, ordförande
Reino Oscarsson, vice ordförande
Nina Prytz, sekreterare
Klaus Ostheller, ledamot
Cecilia Paulson, suppleant

Anmält förhinder:

Håkan Hvitman
Åke Johansson
Sune Harlén

§ 37 Mötets öppnande
Ordförande Anneli Hultman hälsade alla välkomna och öppnade därmed mötet.
Cecilia Paulson ersätter Håkan Hvitman som ordinarie ledamot.
§38 Förslag till dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 39 Val av protokolljusterare
Klaus Ostheller valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§ 40 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 41 Inkomna skrivelser
Ink 18/ Domarinbjudan: Christoph Ludwig tackar ja till att döma SSM 2013.
Ink 19/ Ann Olsson: Intyg för utländsk merit. Ann Olssons hunds prov utomlands gäller för
deltagande på utställning med inte kvalificerande för IPO 1. Kansliet ordnar med intyg till Ann Olsson.
Ink 20/ WUSV Mediarättigheter.
Ink 21/ Information angående inställt agility‐VM.
Ink 22/ Inbjudan till internationella ledarhundsdagen.
Ink 23/ Exteriördomare söker vidareutbildning/ Dodo Sandahl ansöker om vidare utbildning på
schäfer, vilket CS tillstyrker.
Ink 24‐26/ Happy Dog Sverige (Carina Nääs och Lars Karlsson) har skickat in synpunkter på
handläggning av Happy Dog‐annonser i Schäfertidningen. Happy Dog Sverige och CS har enats om
gottgörelse för misstaget.
Ink 27/ Inbjudan WUSV Middle East Championship.
Ink 28/ Inbjudan rasklubbsmöte i samband med SBK‐kongress.
Ink 29/ Förslag från avelskommittén på att gå vidare med nya avelskorningsregler.
Ink 30/ Tyska avelkorningsregler gällande från och med 2012‐01‐01.
Ink 31/ Från SBK: generell dispens för GPS‐pejl på rapporthundar.
Ink 32/ Synpunkter från Sara Anderson angående Schäferhundklubbens marknadsföring av
Universalsegraren.
Ink33/ WUSV vill ha vår ståndpunkt angående ett eventuellt VM i Sydkorea.
Ink 34/ Avtal AGRIA.
Ink 35/ SRD‐utvärdering.
Ink 36/ Inbjudan WUSV‐World Champion 2012 i Österrike.
Ink 37/ Försvarsmaktens produktionsresultat.
Ink 38 ‐39/ inbjudan WUSV Universalsieger.
Ink 40/ SV/Freigabe Christoph Ludwig Sk Habo november 2012.
Ink 41/ SKK informerar att Kennel Mischaland har meddelats ”icke hänvisning”.
Ink 42/ Närvaroblankett exteriördomare.

Ink 43/ Regelrevidering rallylydnad.
Ink 44/Minnesanteckningar rasklubbsträff.
Ovanstående handlingar gicks igenom, åtgärdades i förekommande fall och lades till handlingarna.
§ 42 Utgående skrivelser
Beställning av tyska avelskorningsregler
Kansliet/Ansökan om ekonomiskt bidrag till uppfödarträff
Kansliet/Utländska meriter
Ordförande/Angående SSM utställning
Ordförande/Synpunkter till avelskommittén
Introduktionsbrev Schäfermärket
Kansliet/Regler och så´nt till Sk Simontorp
Ovanstående skrivelser gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 43 Rapporter
a) Ordförande
Anneli berättade att hon blev väl mottagen på SBK:S kongress. Ola Folkesson, LET Andersson,
Anders Dahlstedt, Barbro Olsson, representanter från kelpie‐ och riesenklubben och Anneli
hade ett extra möte där man diskuterade tillämpningsanvisningar av stadgarna. SKK har
anmodat SBK att slutföra stadgearbetet. Gruppen ska var och en titta på § 2 och lämna
förslag senast 12‐06‐03. Sedan skrivs det ihop något som hela gruppen kan stå för och det
ska vara klart i mitten av hösten. Förbundsstyrelsen får rätten att fastställa stagar för de
lokal‐ och rasklubbar som inte själva gjort det. Kongressen var lugn. Det förekom inte många
diskussioner.

Schäferhundklubbens dragansvariga Annika Kjellberg anordnade nyligen barmarksläger för
ungdomarna. Annika och Schäferklubben vill utmana ungdomarna. Om någon av
ungdomarna slår Annika i SM i barmarksdrag får denna i pris en gratis anmälan till ett
ungdomsläger i Schäferhundklubbens regi.

Utbildningsplan för Schäfermärket är nu utlagt på hemsidan med introduktionsbrev till Sd
och Sk. Rose Hedman får i uppdrag att skriva om detta i Schäfertidningen.

Agria‐avtalet: Håkan och Anneli undertecknar sponsoravtal med respektive arrangör. Anneli
representerar Schäferhundklubben i styrgruppen.

b) Vice ordförande
Inget att rapportera
c) Sekreterare
Inget att rapportera
d) Kassör
Ekonomisk rapport gicks igenom med Håkan på telefon.
e) Kansli
Inget att rapportera
f)

Ledamot
Inget att rapportera

g) Suppleant
h) Suppleant
i)

Ag IT/hemsida
Azad Kaveh från eSolutions Sweden kom och presenterade ett förslag till ny hemsida.
Klubben behöver en ny hemsida men det finns fortfarande frågetecken bland annat om
betalningsfunktion för webshop och större anmälningsformulär, till exempel SSM utställning.
CS har intentionen att presentera en hemsidelösning för både distrikt och lokalklubbar på
organisationskonferensen. CS tillfrågar Rose Hedman att utforma hemsida tillsammans med
Hundpoolen.

j)

Ag stadgar
Inget att rapportera

k) Ag Sd
Inget att rapportera
l)

Ag ungdom
Inget att rapportera

m) Ag PR/marknad
Inget att rapportera
n) SSM 2012

CS fastställer avtalsmallen för sponsorer, montrar och annonser.
SSM utställning: CS fastställer SSM‐kompendiet som alla SSM utställningsarrangörer skall
följa.
CS fastställer arrangörens i samverkan med avelkommitténs förslag på figuranter för
tjänstgöring på mod‐ och kampdriftsprov på SSM utställning 2012: Kristoffer Ullerud, Tommy
Norberg, Johan Nilsson. Fjärde figurant samt reserv är vakant.
Information på hemsidan angående bland annat monterpriser och sponsorer saknas
fortfarande. Projektgruppen lägger ut sponsorer/namn på företag om beställt montrar så
fort avtalen med desamma blir klara.
SSM nationellt bruks: Organisationen är klar, avtal med CS är klart, man jobbar med
sponsoravtal. CS vill ge en eloge till en jättefin hemsida!
o) Revisorer
Inget att rapportera
§ 44 Avelskommittén
CS beslutar att lyfta bort hälsostatistik (MH och ledstatus kennlar och avelshanar) från
Avelskommittén och bilda en arbetsgrupp direkt under CS som arbetar med dessa frågor.
Lämpliga personer tillfrågas att ingå i Ag Hälsostatistik.
CS beslutar att godkänna att Catrina Björk tillfrågas om att ingå i Avelskommittén.
CS beslutar att det i dagsläget inte är aktuellt att adjungera Eric Wilson till avelskommittén.
CS erbjuder däremot FHTE ett årligt möte med CS‐representanter och FHTE‐representanter.
§ 45 Bruksprovskommittén
Ingen rapport.
§ 46 Utställningskommittén
CS beslutar att samtliga hundar från 12 månader ska mätas på SSM och att måttet anges på
kritiklappen. Det åligger CUK att informera domarna.
CS är positiv till en parallellkonferens i anslutning till organisationskonferensen men CS önskar se ett
mer preciserat program innan definitivt besked tas.
Ingrid Hansson och Anneli deltar på en träff med de områdesansvariga på SSM utställning i juni på
Lövudden i Västerås.
§ 47 Övriga frågor
a) Spelregler för CS
‐Lojala mot fattade beslut

‐Högt i tak‐skilja på sak och person
‐Visa respekt
‐Sprida relevant information inom gruppen
‐Vara ärliga
‐Mötesdisciplin
‐Det som är uttalat att stanna i gruppen ska också stanna i gruppen
b) A‐ och B‐funktionärer
CS motsätter sig hanteringen från SBK och kommer att agera i ärendet.
c) Blekinge
Efter råd från SBK beslutar CS att betala ut resterande medlemsavgiftsutbetalning för 2011 och
anmoda Sd Skåne‐Blekinge att föreslå hur skulden ska betalas. SBK ställer sig positiva till att medla
mellan parterna om behov finns.
d) Verksamhetsplanen
Följdes upp.
e) UHP‐diplom
CS säger nej till förslaget om UHP‐diplom.
f) Utbildningskommitté
Reino fick i uppdrag att skissa på ett förslag som visas på CS‐mötet i september.
g) Statuter för årets allroundschäfer
Hänskjuts till telefonmöte 12‐06‐20.
h) Avtal Urma
Hänskjuts till telefonmöte 12‐06‐20.
i) Årsmötesprotokoll
j) SSM 2013
Bruksprovskommittén får i uppdrag att söka arrangör för internationellt och nationellt bruks 2013.
§ 48 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir telefonmöte 2012‐06‐20.
§ 49 Mötets avslutande

Anneli tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

_________________

_______________________ _____________________

Nina Prytz

Anneli Hultman

Klaus Ostheller

Sekreterare

Ordförande

Ledamot

