Protokoll 4/2013
Svenska Schäferhundklubben
CS-telefonmöte
Datum: 2013-07-17
Närvarande:

Anneli Hultman
Nina Prytz
Klaus Ostheller
Cecilia Paulson
Tina Fridh
Magret Selander, adjungerad

Ej närvarande:

Reino Oskarsson
Håkan Hvitman

§ 37

Mötets öppnande
Anneli hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 38

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Cecilia Paulson och Tina Fridh ersätter Reino
Oskarsson och Håkan Hvitman som ordinarie ledamöter.

§ 39

Val av protokolljusterare
Klaus Ostheller valdes att jämte ordförande att justera protokollet.

§ 40

Föregående protokoll
Lades till handlingarna.

§ 41

Inkomna skrivelser
72, 76 och 78/SBK, SKK och agility
Svenska schäferhundklubben har få utövare och har ingen åsikt i frågan.
75/MH-frågan för FM:s avelshundar
Marita Holmsten, som har SBK.s förhandlingsmandat i frågan, har skickat en
skrivelse angående MH för försvarsmaktens avelshundar.

§ 42

Utgående skrivelser
Utg 8/Svar till Sd Västra
Utg 9/ Svar till SK Vårgårda

§ 43

Rapporter
a) Ordförande
Premune har forskar kring en ny behandlingsmetod för att förhindra
utveckling av allergi hos hund. Anneli har träffat deras VD Viktor Karlsson
och diskuterat ett eventuellt samarbete. Agria, SLU, SKK och Royal Canin
har tillsammans med Premune påbörjat studien och de är nu intresserade av
att ha schäfer med. CS beslutar att Anneli jobbar vidare med
informationstillfällen i anslutning till Uppfödarträffar under hösten.
b) Vice ordförande
1 person är anmäld till figurantutbildningen.
c) Kassör
Ingen rapport förelåg.
d) Sekreterare
Inget att rapportera.
e) Ledamot
Inget att rapportera.
f) 1 suppleant
Inget att rapportera.
g) 2 suppleant
Inget att rapportera.
h) Kansliet
Inget att rapportera.

§ 44

Avelskommittén

§ 45

Bruksprovskommittén
Annika Jarl Ljungsten kommer att ingå i kommittén.

§ 46

Utställningskommittén

§ 47

Nya ringsekreterare och domare
Ulrika Jarlson och Anna-Lena Håkansson är nya ringsekreterare för
specialutställning och är härmed auktoriserade.
Ulrika Barck och Patrik Blomkvist är nya specialdomare för schäfer och är
härmed auktoriserade.

§ 48

IPO-gruppen
IPO-gruppen lade ut förslag på ändrade SM- kvalregler på facebook för
opinionsundersökning. Många har reagerat på detta och vill att CS agerar i
frågan. Anneli skriver ett förslag till skrivelse till nästa möte.

§ 49

SSM utställning
Saker och ting har inte fungerat som det ska. Bemanningen är så gott som klar,
men tips om nattvakter mottages. 283 hundar är anmälda. CS beslutade att inte
inköpa scanners och pistoler eftersom intäktssidan fortfarande är oklar.

§ 50

Nästa möte
Telefonmöte 2013-09-18.

§ 51

Mötets avslutande

Anneli tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet

Nina Prytz

Justeras

Anneli Hultman

Klaus Ostheller

