
 
 

Protokoll 6 b/2012 

 

Svenska Schäferhundklubben,  Extra CS-möte 

Datum: 2012-10-28 

Plats: Tre Rosor, Rosersberg 

 

Närvarande:  Anneli Hultman, ordförande 

 Reino Oskarsson, vice ordförande 

 Håkan Hvitman, kassör 

 Klaus Ostheller, ledamot 

 Cecilia Paulson, suppleant 

  

Ej närvarande:  Nina Prytz, sekreterare 

 Åke Johansson, suppleant 

 Sune Harlén, adjungerad  

 

 

§ 99 Mötets öppnande 

Anneli Hultman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

Underströks att detta möte kompletterar det styrelsemöte som hölls  

2012-10-26 föranlett av att några av de punkter som diskuterades vid 

årets Organisationskonferens kräver beslut som ej bör vänta till nästa 

ordinarie CS-möte. Noterades också att då Nina Prytz inte var närvarande 

gick Cecilia Paulson in som ordinarie ledamot.  

 

§ 100 Godkännande av dagordning 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§ 101 Val av protokolljusterare 

 Reino Oskarsson valdes att justera protokollet. 

 

§ 102 Beslut angående utbildningssatsning 

Beslutades att det förslag till utbildningssatsning som tagits fram av 

arbetsgruppen, och som Organisationskonferensen ställt sig bakom, 

vidareutvecklas. Reino ansvarar. 

Beslutades att genomföra ett Backamoläger 2013. Reino ansvarar. 

 

§ 103 Beslut angående ny hemsida 

Beslutades att Rose Hedman ges i uppdrag att vidareutveckla det förslag 

till nya hemsidor för Schäferhundklubben centralt, distrikts- och 

lokalklubbsnivå, som hon presenterade på Organisationskonferensen. 

Beslutades att Rose får lägga ut sin företagslogotype på hemsidorna som 

ersättning för det arbete hon lägger ner. 

Beslutades att den centrala hemsidan tas i drift som Svenska 

Schäferhundklubbens officiella hemsida då Rose anser att den är klar och 

http://www.schaferhundklubben.se/


CS ordförande givit sitt tillstånd därtill. 

Beslutades att distrikten och lokalklubbarna successivt går över till den 

nya hemsidelösningen. Alla distrikt och lokalklubbar skall vara inne i den 

nya miljön senast 2014-01-01. 

 

§ 104 Nästa möte 

Enligt tidigare upprättad mötesplan kommer nästa möte att hållas den  

24-25/11. 

 

§ 105 Mötets avslutande 

 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

__________________ 

   Cecilia Paulson 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

____________________   _______________________ 

      Anneli Hultman                                  Reino Oskarsson 

          ordförande                vice ordförande  

 


