Protokoll 5/2013
Svenska Schäferhundklubben
CS-möte
Datum: 2013-09-17
Plats: telefonmöte
Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Håkan Hvitman

§ 52

Mötets öppnande
Anneli hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Cecilia Paulson
ersätter Håkan Hvitman som ordinarie ledamot.

§ 53

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 54

Val av protokolljusterare
Reino Oskarsson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 55

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 56

Inkomna skrivelser
Ink 81
Hänskjuts till nästa CS-möte.
Ink 87
Tina Fridh kommer att representera Schäferhundklubben på konferensen.
Ink 102
SK Motala har ingen möjlighet att genomföra sina ansökta prov 2014. De har
skrivit till SBK och bett att deras prov plockas bort ur tävlingskalendern, men
fått till svar att CS måste tillstyrka att proven tas bort.
CS tillstyrker att Sk Motalas prov tas bort ur 2014 års tävlingskalender.

§ 57

Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser förelåg.

§ 58

Rapporter
a) Ordförande
Två uppfödarträffar kommer att anordnas under hösten i samarbete med
Agria och Premune, troligtvis under november.
Schäferhundklubben kommer att länka till en hemsida om ett samarbete
mellan Uppsala universitet och SLU. Hemsidan handlar om beteendestudier
på olika raser, bland annat schäfer.
b) Vice ordförande
Satsning på utbildning nästa år, och i så fall måste fler människor jobba med
det.
c) Kassör
Inget att rapportera.
d) Sekreterare
Inget att rapportera.
e) Ledamot
Inget att rapportera.
f) 1 suppleant
Inget att rapportera.
g) 2 suppleant
Tina har varit i kontakt med tidningskommittén. Lottie Edman och Tina
kommer att ha kontakt inför organisationskonferensen.
h) Kansliet
Förfrågan från etolog angående huruvida schäfrar använts som ett led i
rehabilitering för missbrukare.
Arbete med hemsidan tillsammans med Rose Hedman fortskrider.
Håkan Karlsson har hjälpt till med att gå igenom info-pärmen.
i) Avelskommittén
Ingen rapport förelåg.
j) Bruksprovskommittén
Ingen rapport förelåg.
k) Utställningskommittén
Ingen rapport förelåg.
l) SSM IPO 2014
Ingen arrangör har anmält intresse hittills.
m) SSM utställning 2013
Utvärderingsmöte med gruppansvariga kommer att äga rum 130926 i
Västerås.
Cecilia har mailat preliminär ekonomisk rapport.
n) Hemsidan/PR
De distrikt och lokalklubbar som ännu inte börjat med sina nya hemsidor har
fått en liten propå. Rose Hedman är inbjuden till organisationskonferensen
för att diskutera hemsidan.
131005 kommer Rose till Sd Västra för att utbilda om hemsidan.
Övriga frågor
a) UHP-funktionärer
Hänskjuts till nästa CS-möte.

§ 59

b) FHTE
Information kring de senaste turerna avseende MH-frågan. SBK och
Svenska Schäferhundklubben vidhåller att samma villkor skall gälla för
samtliga uppfödare.
c) Organisationskonferensen
Inbjudan har gått ut till organisationskonferensen den sista helgen i oktober.
CS-möte avhålls på fredagkvällen då även kommittéordförandena är
inbjudna.
Medlemsvärvning, jubileumsåret, stadgar samt frågor från distrikten står på
organisationskonferensens program.
§ 60

Nästa möte
Nästa CS-möte kommer att gå av stapeln 131025 på Scandic Hotel i Örebro
klockan 19 med middag klockan 18.

§ 61

Mötets avslutande
Anneli tackade för visat intresse och avslutade därmed mötet.

Vid protokollet

Nina Prytz

Justeras

Anneli Hultman

Reino Oskarsson

