
 
 

Protokoll 6/2013 

 

Svenska Schäferhundklubben 

CS-möte 

Datum: 2013-10-16 

Plats: telefonmöte 

 

Närvarande: Anneli Hultman 

  Håkan Hvitman 

  Nina Prytz 

  Klaus Ostheller 

  Cecilia Paulson 

  Tina Fridh 

  Magret Selander, adjungerad 

 

Ej närvarande: Reino Oskarsson  

 

  

   

 

 

§ 62 Mötets öppnande 

Anneli hälsade välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. Cecilia ersätter 

Reino som ordinarie ledamot. 

 

§ 63 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

§ 64 Val av protokolljusterare 

 Klaus valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 65 Föregående protokoll 

 Tas upp på nästa möte. 

   

§ 66 Inkomna skrivelser 

 Tas upp på nästa möte. 

  

§ 67 Utgående skrivelser 

 Tas upp på nästa möte. 
 

§ 68 Rapporter 

a) Ordförande 

Anneli rapporterar att Anders Erikssons avstängning som exteriördomare 

upphört med omedelbar verkan. 

http://www.schaferhundklubben.se/


Med anledning av detta beslutar CS att med omedelbar verkan upphäva 

Anders Eriksson avstängning som avelskorningsdomare. 

 

Vice ordförande 

Inget att rapportera. 

b) Kassör 

Medlemsutbetalning till lokalklubbarna kommer att ske endast en gång i år. 

Ekonomiska rapporten gås igenom nästa möte. 

c) Sekreterare 

Inget att rapportera. 

d) Ledamot 

Inget att rapportera. 

e) 1 suppleant 

Inget att rapportera. 

f) 2 suppleant 

Inget att rapportera. 

g) Kansliet 

Inget att rapportera.  

h) Avelskommittén 

Inget att rapportera. 

i) Bruksprovskommittén  
Annika Jarl Ljungsten bjuds in till Organisationskonferensen istället för 

Thomas Fröding som ej kan närvara. 

j) Utställningskommittén 

Inget att rapportera. 

k) SSM utställning 2013 

Utvärderingsmöte har avhållits med gruppansvariga, projektgruppen, Ingrid 

Hansson, Mats Höglund och Anneli. Det mesta som inte fungerade rörde 

planeringsskedet. Kompletteringar och justeringar i manualen gjordes och en 

del idéer inför jubileumsåret 2014 noterades. 

l) Hemsidan/PR 

Tas upp på nästa CS-möte. 

m) Tidningen 

Tina funderar över de olika rollerna i tidningsgruppen och fick i uppdrag att 

ta fram ett förslag till uppdragsbeskrivning som sedan diskuteras i CS. 

 

§ 69 Övriga frågor 

SSM utställning 2014 projektgrupp 

CS beslutar, efter förslag från Sd Västmanland, att tillsätta en projektgrupp 

bestående av Mikael Ström, Mona Ohlsson och Cecilia Paulson med Cecilia 

Paulson som projektledare. CS uppmanar projektgruppen att knyta till sig någon 

person från Sk Enköping. Cecilia Paulson loggade ut från telefonmötet och 

deltog vare sig i diskussionen eller beslutet. 

 

§ 70 Nästa möte 

Nästa CS-möte avhålls i samband med organisationskonferensen i Örebro 

2013-10-25 kl 19 med middag kl 18. 

  

§ 71 Mötets avslutande 

 Anneli tackade för visat intresse och avslutade mötet. 



  

 

 

 Vid protokollet 

 

 

 

 

Nina Prytz 

 

 

Justeras 

 

 

 

Anneli Hultman  Klaus Ostheller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


