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Protokoll 6. Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)
Telefonmöte
Datum:

2020-04-22, ajourneras till 20 04 26 § 85.

Närvarande:

Stefan Dahlgren, ordförande
Gerd Möllers, vice ordförande
Ann Movitz, kassör
Maria Enryd, sekreterare
Anders Odhner ledamot
Lars-Göran Larsson, suppleant
Rolf Karlsson, suppleant
Magret Selander, kansli

§ 75. Mötets öppnande:
Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till kvällens telefonmöte och
öppnade därmed mötet.
§ 76. Närvaro:
Magret Selander har lämnat återbud på grund av sjukdom.
Samtliga är närvarande från styrelsen.
§ 77. Förslag till dagordning:
•
•
•
•
•
•

Skrivelser, inkommande- utgående
Rapporter
Rapporter fr kommittéerna
SSM under året
Media policy
Arvodering i klubben

Dagordningen godkändes.
§ 78. Val av protokolljusterare:
Valdes Ann Movitz till att justera kvällens protokoll.
§ 79. Föregående protokoll:
Maria Enryd gick igenom protokollet och det lades till handlingarna
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§ 80. Inkommande skrivelser:
Ink 60 Anki Munter angående deltagande i utbildningskommittén. CS beslutar att skicka ett
svar till alla intresserade samt att Anders Odhner för frågan vidare till de kommittéer som
berörs.
Ink 61 Thomas Fröding angående SSM IGP, behandlas under § 84
Ink 62 Oacceptabelt beteende, SE 37680/2016
Ink 63 SKK SRD, sammanställningar önskas
Ink 64 Sk Warberg gällande flik 3, 8.0
Ink 65 Avel/Hälsa generella regler för MH/MT.
CS beslutar att göra om ordningen vid genomgång av inkomna skrivelser. Då det kommer
vara tätt mellan CS telefonmöten och det är ogörligt att AU innan mötena skall hinna gå
igenom alla inkommande är förslaget att Magret & Stefan går igenom alla inkommande och
sätter upp dem på Inkommande listan där de tydligt framgår vad som hänt med dessa och
listan presenteras på OneNote
§ 81. Utgående skrivelser:
Utg 12 Magret och Maria har gjort ett förtydligande till SKK.
CS behöver se utgående skrivelser. CS ser över även dessa kan läggas i OneNote.
§ 82. Rapporter:
A) Ordförande. Stefan, haft telefonmöte i ’’den grå gruppen’’. Det är mycket med SBK

där det känns som om man mer el mindre struntar i rasklubbarna från SBK;s sida. Ett
exempel är att i nyhetsbrevet från SBK så är det länkat till stadgarna och där går det
bara att finna stadgarna för SBK distrikt & lokalklubbar ej till rasklubbar.
B) Vice ordförande. Utbildningskommittén kom angående utbildningsplan.

Robert Jönsson o Jörgen Lindqvist håller på med lista på regionala o lokala
utbildare.
Eventuell telefonkonferens Stefan Dahlgren, Robert Jönsson o Rolf Karlsson med
distriktsordföranden.
Har samtliga distrikt redovisat föreningskunskap?
Arbetsgrupp internationellt.
Funktionärslista- på kansliet. Avelskommittén?
Hantering HD-index frågan. En grupp som skickar till uppfödare/ kennlar, ska vi ha
index med eller utan krav.
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C) Sekreterare. Checkat av protokollen med Magret på Kansliet, gjort en korrigering i
D)
E)

F)

G)

utgående skrivelse till SKK tillsammans med Magret på Kansliet.
Kassör. Rapporter är skickade och finns även i OneNote. Resultatet ser bra ut.
Ledamot. Andres Odhner, haft kontakt med Tånga Hed, ytterligare kontakt under
morgondagen. Fortsätter jobba med kommittéerna. Kontakt m Jörgen angående
stadgarna.
Suppleanter/Sd kommittén. Lars-Göran Larsson, knåpat på enkät, Rolf Karlssonförsöker komma in i CS arbete. Stefan Dahlgren och Rolf Karlsson ska ha kontakt
angående stöttning till distrikten.
Kansli. Magret Selander är inte närvarande på dagens möte.

§ 83. Rapporter från kommittéerna:
Utställning ha skickat in rapport. Bordläggs till nästa möte.
§ 84. SSM under året 2020:
SSM IGP 2020, arrangören har meddelat önskemål om att SSM IGP 2021 ska arrangeras av
densamma ifall CS beslutar att det ska ställas in pga Coronaviruset 2020.
SSM utställning 2020, Utställningskommittén, liksom utställningsgeneralen, rekommenderar
att under rådande omständigheter ställa in SSM utställning 2020.
SSM Bruks 2020, har ställt in.
SSM FH 2020, ingen arrangör.
CS beslutar att ställa in samtliga SSM under 2020 samt att SSM IGP arrangeras av Sk
Hok 2021, utställningskommittén fortsätter arbeta inför SSM utställning 2021.
Punkten justeras omedelbart

Stefan Dahlgren

Ann Movitz

Mötet ajourneras till söndag 26 april kl 19.00 via telefon.
Stefan Dahlgren hälsar alla välkomna till kvällens möte och vi återupptar det
ajournerade styrelsemötet från 22 april.
Stefan Dahlgren kontrollerar närvaron på kvällens möte.
§ 85. PR/Info, Media policy:
Stefan Dahlgren har mejlat de fyra personer som visat intresse att ingå i PR/info, två har
svarat och kan tänka sig att ingå i kommittén. Jeanette Edsjö är också kvar.
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CS diskuterar PR/Info över lag. Vilken kanal skall vara vår huvudkanal?
Hemsidan skall vara klubbens huvudkanal både för medlemmar men även allmänheten.
Facebooksidan för att få ut snabb info eller hänvisning till hemsida och utskickade
nyhetsbrev via mejl (för medlemmar).
CS uppdrar till Stefan Dahlgren att kontakta de fyra intresserade i PR/Info för en form av
intervju om kompetenser mm.
§ 86. Arvodering i klubben:
CS diskuterar olika modeller av arvodering. Vi tar upp denna fråga igen vid senare möte
tillsammans med utbildningskommittén.
§ 87. Övriga frågor: Inga övriga frågor.
§ 88. Nästa möte:
Telefonmöte tisdag 28 april kl. 19:00.
§ 89. Avslutning:
Stefan tackar samtliga närvarande och avslutar mötet.

Stefan Dahlgren

Maria Enryd

Ordförande

Sekreterare

Ann Movitz 2020 04 22/ 2020 04 26
Justerare

