
 
 
 
Protokoll 6/2012 
 
Telefonmöte centralstyrelsen 
Datum: 2012-07-12 
 
 
Närvarande:   Anneli Hultman, ordförande 
  Håkan Hvitman, kassör 
  Nina Prytz, sekreterare 
  Klaus Ostheller, ledamot 
  Cecilia Paulson, suppleant 
  Åke Johansson, suppleant 
  Sune Harlén, adjungerad 
 
Ej närvarande: Reino Oscarsson 
 
 
 
§ 63 Mötets öppnande 
Ordförande Anneli Hultman hälsade de närvarande välkomna till mötet. 
 
§ 64 Val av protokolljusterare 
Åke Johansson valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet. 
 
§ 65 SSM nationellt bruks 
Anneli har besökt SSM nationellt bruks. 
 
§ 66 SSM IPO 2013—14 
Sk Björnåsen har tackat ja till att arrangera SSM IPO 2013 och 2014. 
Cs fastställer bruksprovskommitténs förslag på Sk Björnåsen som teknisk arrangör av  
SSM IPO 2013 och 2014. 
 
§ 67 SSM utställning 
Cecilia har lämnat en ekonomisk prognos till Anneli och Håkan som godkänt den. 
Cs fastställer avelskommitténs förslag på Mikael Pettersson som figurant på mod- och 
kampdriftsprovet. 
Cs fastställer SSM:s ledningsgrupps förslag att hela namnet på avelshund eller uppfödare ska 
stå på skyltarna i avelsklasser och uppfödargrupper. 
 
§ 68 A- och B-funktionärer 
Ett preliminärt svar har kommit från Peter Rimsby och ett formellt är att vänta i augusti. 
SBK:s ordförande Rolf Weiffert har meddelat att FS står bakom IPO-gruppens svar. SBK:s 
ordförande ger dock rådet att om vi vill ha en andra tingens ordning så ska vi lägga in en 
motion om A- och B-funktionärer till SBK:s kongress. 



 
§ 69 Hemsidan 
Rose Hedman inbjuds till CS-möte i september för att visa ett mer genomarbetat förslag till ny 
hemsida för klubben. 
 
§ 70 ”Körung” 
SBK:s Yvonne Brink kallade rasklubbarna till telefonmöte angående ”Körung” (som 
Avelskorningen kallas av SBK för att skilja den från den svenska korningen). Alla klubbar 
utom riesenschnauzer deltog på mötet. Från schäferklubben deltog Mats Höglund och Anneli. 
Det finns en positiv anda till att ”Körung” blir en officiell merit. Nytt telefonmöte till hösten. 
 
§ 71 Organisationskonferens 
Tema på årets organisationskonferens: ändring av distriktsgränserna och hemsidan. 
 
§ 72 Mötets avslutande 
Anneli tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
__________________ 
   Nina Prytz 
    sekreterare 
 
 
 
             Justeras 
 
 
 
____________________   _______________________ 
      Anneli Hultman                                  Åke Johansson 
          ordförande                suppleant  


