Protokoll 5/2012
Telefonmöte centralstyrelsen
Datum: 2012-06-20

Närvarande:

Anneli Hultman, ordförande
Reino Oscarsson, vice ordförande
Håkan Hvitman, kassör
Nina Prytz, sekreterare
Klaus Ostheller, ledamot
Cecilia Paulson, suppleant
Åke Johansson, suppleant
Sune Harlén, adjungerad

§ 50 Mötets öppnande
Ordförande Anneli Hultman hälsade alla välkomna och öppnade därmed mötet.
§ 51 Förslag till dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 52 Val av protokolljusterare
Cecilia Paulson valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§ 53 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 54 Inkomna skrivelser
Ink 62/ Skåne Blekinge: Skåne Blekinge har anmält Schäferklubben till SKK:s
disciplinnämnd. Cs avvaktar SKK:s reaktion.
Ink 63/SKK: Vid avsaknad av vaccinationsintyg vid tävling. Kansliet vidarebefordrar till
distrikten.
Ink 64/ SBK: Information från rallylydnadsgruppen
§ 55 Utgående skrivelser
Anneli Hultman/ Skrivelse till FHTE; Erik Wilsson och Mats Höglund
Anneli Hultman/ Skrivelse till avelskommitténs medlemmar
Anneli Hultman/ Svar till avelskommittén angående deras svar
Anneli Hultman/ Till SBK.s förbundsstyrelse angående indelning av A- och B-funktionärer
Avelskommittén/ Nya avelskorningsregler
Anneli Hultman/Skrivelse till Skåne Blekinge angående återbetalning av medlemsavgifter
Mats Höglund/ Brev till SV

Kansliet/ Preliminärbokningar på Tre rosor
Kansliet/ Första inbjudan till organisationskonferens
§ 56 Rapporter
a)ordförande
Anneli har skickat brevet från CS till SBK angående FHTE:s hundavel.
Ag hälsostatistik (Monica Henriksson och David Lindgren) kontaktas för att förtydliga
arbetsuppgifterna.
b)vice ordförande
Reino rapporterar att Sk Borås, som just nu bara har 3 ledamöter, uppmanats att kalla till nytt
årsmöte och fått besked från distriktet att de får inte ställa in några arrangemang.
89 hundar är anmälda till SSM nationellt bruks varav 59 är schäfer.
Reino jobbar vidare med förslag till en eventuell utbildningskommitté.
c)kassör
Revisor Anders Carlsson och Håkan Hvitman har haft möte med SSM utställnings
projektledare där framför allt rutiner gicks igenom.
d) kansli
Det är svårt att komma in på distriktens och lokalklubbarnas hemsidor. Förslag: Sune
tillskriver Sd:n och ber dem inkomma med rätt webb-adresser till respektive distrikt och
lokalklubbar.
§ 57 Avelskommittén
Ingen rapport förelåg.
Morten Nilsen har avgått ur avelskommittén. Veterinärkompetens måste finnas i kommittén.
Catrina Björk har ännu inte blivit kontaktad för att erbjudas att ingå i avelskommittén.
Åke rapporterar om en träff med avelskommittén i samband med Sk Umeås utställning.
25 deltog och träffen var mycket uppskattad.
§ 58 Brukskommittén
Ingen rapport förelåg.
§ 59 Utställningskommittén
Ingen rapport förelåg.
§ 60 Övriga frågor
a)Telefonmöte A- och B-domare
Åke rapporterade om att B-domarna har avhållit ett informellt telefonmöte den tolfte juni. 12
deltog, 6 hade anmält förhinder. Samtliga B-domare är missnöjda med den behandling de fått.
Detta kommer att medföra konsekvenser för B-domarnas villighet att döma utanför den egna
klubben. Domarna planerar att skicka en skrivelse till SBK och FCI.
b)SSM utställning 2012
Anneli och Ingrid Hansson hade möte 120619 med SSM:s ledningsgrupp och de flesta
områdesansvariga.
Cs beslutar följande:
Bo Edoff: speaker, översättare, kommissarie
Bestyrelse: Margret Selander, Ingrid Hansson och Catharina Axenvik

Veterinär: Morten Nilsen
Fotograf: Urban Pettersson, FotoURMA
Pressansvarig: Håkan Ohlsson
Kansliansvarig: Mona Ohlsson
Inventeringslista över materialet från Skåne är upprättad.
c)Statuter årets allrounder
Reino inkommer med förslag för nya statuter att gälla från och med år 2013.
d)Avtal FotoURMA
Anneli pratar med Urban Pettersson om att han ska ta in offerter för tidningens tryck.
e)Punkter till telefonmöte med kommittéordförandena 2012-06-21
-Vad gäller för att ställa in avelskorning?
-Bruksprovskommittén har anmodat att de vill ha en representant för nationellt bruks i
kommittén. En person är föreslagen.
-Priset till årets Universalsegrare delas ut på SSM IPO.
§ 61 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte 2012-07-12 för avstämning inför SSM utställning.
§ 62 Mötets avslutande
Anneli tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

___________________
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sekreterare
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ordförande
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suppleant

