
Protokoll 5, CS 20 04 02, tel möte 

 
 

Protokoll 5. Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS) 

Telefonmöte 

Datum:  2020-04-02, kl 19,00 

Närvarande:  Stefan Dahlgren, ordförande 
  Gerd Möllers, vice ordförande  

Ann Movitz, kassör 
Maria Enryd, sekreterare 
Anders Odhner, ledamot 
Lars-Göran Larsson, suppleant 
Rolf Karlsson, suppleant 

 
Frånvarande: Magret Selander, adjungerad 

 

§ 63. Mötets öppnande:  

Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till kvällens telefonmöte och 

öppnade därmed mötet. 

§ 64. Närvaro: 

Samtliga är närvarande från styrelsen. Magret Selander har anmält förhinder. 

§ 65. Val av protokolljusterare.  

Valdes Anders Odhner till att justera kvällens protokoll. 

§ 66. Förslag till dagordning. 

• Webbtidningen, annonsförsäljning.  

• Webmaster.  

• RAS.  

• Mötesteman.  

• AU 8 mars 

• Kommittéerna.  

• Register över funktionärer.  

Dagordningen godkändes. 

 

§ 67. Webbtidning, annonsförsäljning. 

Jeanette Edsjö har skickat mejl med fråga om att sälja annonsplats i Webbtidningen. 

CS beslutade att godkänna annonsförsäljningen. 
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§ 68. Webmaster. 

Frågan bordläggs till senare möte. 

§ 69. RAS dokumentet. 

Gerd Möllers föredrar hela dokumentet. Dokumentet föreslås att skickas på remiss till 

samtliga medlemmar och uppfödare. CS går igenom RAS dokumentet. Hur brukbar är rasen 

i tjänstehundsändamål. Delad ras, finns två avelsinriktningar idag. Önskvärt att dessa närmar 

sig varandra. Vårt mål är en brukbar Schäferhund. 

Gerd Möllers kommer att göra en del justeringar innan dokumentet skickas till CS för 

genomläsning och synpunkter därefter skall det ut på remiss. 

§ 70. Mötesteman 

Lista har mejlats ut till styrelsen. 

§ 71. Kommittéerna. 

Anders Odhner rapporterar lite om sitt arbete hittills. CS uppdrar åt Anders att han ska 

kontakta Tånga Hed för att diskutera med dem om kontraktet och hur det ser ut nu med 

Corona och en ev. flytt av SSM, 

§ 72. Funktionärsregister. 

Nu är funktionärsregistret sammanställt och finns på kansliet. Det är ännu inte fastställt hur 

det skall distribueras inom organisationen. 

§ 73. Nästa möte. 

AU 8 mars 

§ 74. Avslutning. 

Stefan Dahlgren tackar för kvällens möte och avslutar mötet. 

 

 

Stefan Dahlgren   Maria Enryd 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 
 

Anders Odhner 
Justerare 
 

 


