
 
 

Protokoll 7a/2013 
 

Svenska Schäferhundklubben 

CS-möte 

Datum: 2013-10-25 

Plats: Scandic Hotel, Örebro 

 

Närvarande:  Anneli Hultman, ordförande 

 Reino Oscarsson, vice ordförande 

 Klaus Ostheller, ledamot 

 Cecilia Paulson, suppleant 

 Tina Fridh, suppleant 

 Ingrid Hansson, centrala utställningskommittén 

 Magret Selander, kansliet 

 Mats Höglund, avelskommittén  

 Annika Jarl-Ljungsten, bruksprovskommittén från punkt 78 i  

 

 

§ 72 Mötets öppnande 

Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Noterades att då 

Nina Prytz och Håkan Hvitman inte var närvarande går Cecilia Paulson och 

Tina Fridh in som ordinarie ledamöter.  

 

§ 73 Godkännande av dagordning 

Dagordningen gicks igenom och godkändes.  

 

§ 74 Val av protokolljusterare 

Tina Fridh valdes att justera protokollet.  

 

§ 75 Föregående protokoll 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  

   

§ 76 Inkomna skrivelser 

 

Nr 77: Förslag på hedersledamot har inkommit, men då vederbörande inte är 

medlem i Schäferhundklubben, vilket är ett krav, avslår styrelsen förslaget.  

 

Nr 104-106: fråga om officiella utställningar, beslut om dessa hänskjuts till 

punkt 79b. 

  

§ 77 Utgående skrivelser 

Till SBK ang stadgar för Svenska Schäferhundklubben samt beslut till Anders 

Eriksson ang upphävning av avstängning som avelskorningsdomare.  

  



§ 78 Rapporter 

a) Ordförande  
Ang skrivelsen från SBK om Göran Wessmans avgång som 

sammankallande i IPO-gruppen. SBK vill nu ha in förslag på ny 

sammankallande. Ett inkommet förslag, som omfattar en representant från 

varje rasklubb med IPO-verksamhet, diskuterades. CS beslutade att ta upp 

frågan på Organisationskonferensen för att därefter fatta beslut.  

 

b) Vice ordförande 

FHTE har sedan i våras registreringsförbud, trots detta fortsätter deras avel i 

oförändrad omfattning. Statistik har framkommit som visar misstankar om 

att avel kan ha skett med ej friska hundar. Styrelsen ser allvarligt på detta 

och gav Reino i uppdrag att hitta någon som kan utreda frågan vidare.  

 

Sk Borås har under en längre tid haft en verksamhet som huvudsakligen inte 

är schäferbaserad. CS diskuterade frågan och gav Sd Västra i uppdrag att 

omedelbart lägga ner Sk Borås.  

 

Önskemål framfördes om att införa distriktsmästerskap som kvaltävlingar 

till SSM svensk bruks och SSM IPO. Uppdrogs åt Bruksprovskommittén att 

se över frågan.  

 

c) Kassör 

Ej närvarande 

 

d) Sekreterare 

Ej närvarande 

 

e) Ledamot 

Inget att rapportera 

 

f) 1 suppleant 

Inget att rapportera 

 

g) 2 suppleant 

Inget att rapportera 

 

h) Kansliet 

Inget att rapportera 

 

i) Avelskommittén 

Beslutades att välja in Mikael Nylund som ledamot i Avelskommittén. 

Genom detta val får de åter igen veterinärkompetens i kommittén. 

Ytterligare ett förslag finns som Mats följer upp och återkommer därefter i 

frågan.  

 

Fredrik Steen är nu examinerad som avelskorningsdomare.  

 

Uppfödarträffar den 16 november i Göteborg och 30 november i Stockholm, 

båda träffarna genomförs i samarbete med Agria och Premune.  



 

Mats kommer att åka på SBK´s avelmålskonferens under hösten.  

 

Info har kommit från SBK om en hälsoenkät, avelskommittén tittar vidare på 

detta.  

 

Studie pågår på SLU om schäferns beteende.  

 

SKK anser att schäfer skall stå kvar på SRD-listan trots att statistiken inte 

visar på någon större omfattning av de problem som följs. Skrivningen om 

schäfer håller på och omarbetas.  

 

Diskussion har förts om att försöka få avelskorningen som ett officiellt prov. 

Inga andra rasklubbar har dock visat intresse för detta. Beslutades ta upp 

frågan på Organisationskonferensen och därefter tas upp igen för ev beslut i 

CS.  

 

Intresset för UHP har minskat rejält sedan provet blev officiellt och SBK tog 

över ansvaret. Titeln har även registrerats på olika sätt hos SKK.  

 

Avelskommittén har ett stort arbete framför sig med att komma vidare med 

valphänvisningen och RAS-revideringen som skall vara klara till 30 

november. Ett möte för detta planeras.  

 

j) Bruksprovskommittén 

CS hälsade Annika Jarl Ljungsten välkommen som medlem i 

Bruksprovskommittén. 

 

k) Utställningskommittén 

Kurs för utställningsansvariga har genomförts med fyra godkända.  

 

Jens Nielsen är inte längre medlem i Schäferhundklubben och har inte heller 

dömt någon utställning på 5 år. CS beslutade således att han inte längre kan 

ha kvar sin auktorisation som specialdomare av schäfer.  

 

SV:s Freigabe kommer att höjas till 300 EUR om man ansöker 4-8 veckor i 

förväg. Om ansökan kommer in minst 8 veckor i förväg kommer avgiften att 

var oförändrad, 150 EUR.  

 

Kastreringsförbud införs för hanhundar på utställning från 2017.  

 

Utställningskommittén har varit representerad på alla utställningar utom en 

under 2013.  

 

En domarkonferens planeras till 2014.  

 

Antalet ansökta specialutställningar under 2104 är 15 st. CS gav CUK i 

uppdrag att banta ner antalet till 12-14 st. Diskussion om detta kommer att 

ske på konferensen med utställningsansvariga som hålls parallellt med 

Organisationskonferensen.  



l) SSM IPO 2014 

CS beslutade att ge Bruksprovskommittén i uppdrag att arrangera IPO SSM 

2014 i egen regi och att Thomas Fröding fortsätter med planeringen inför 

detta. 

 

m) Tidningen 

Tina har efterlyst en planering för innehållet i tidningen men ej erhållit detta 

ännu. Tidningskommittén, dvs Lottie Edman och Tina Fridh, bör presenteras 

i tidningen ihop med en grovplanering inför 2014.  

 

n) Hemsidan/PR 

Inget att rapportera  

 

o) SSM utställning 2014 

Cicci informerade om det planeringsmöte som hållits. En projektplan finns 

framtagen i stora drag. Uppdrogs åt ledningsgruppen att utreda frågan om att 

kunna nyttja webb-anmälan och därifrån få fram ett underlag till katalogen.  

 

§ 79 Övriga frågor 

a) Planering av Organisationskonferensen 

Schemat inför helgen gicks igenom. 

 

b) Beslut om officiella utställningar 2016 

CS beslutade att godkänna följande officiella utställningar under 2016:  

- 7/2 Sd Stockholm 

- 28/5 Sk Lövsättra 

- 12/6 Sk Umeå 

- 3/7  Sd Närke 

- 18/9 Sk Enköping  

 

§ 80 Nästa möte 

Söndagen den 27 oktober 2013 på Scandic i Örebro, direkt efter 

Organisationskonferensen.  

 

§ 81 Mötets avslutande 

 Anneli tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

  

Vid protokollet 

 

 

__________________ 

   Cecilia Paulson 

 

 

Justeras 

 

 

____________________   _______________________ 

      Anneli Hultman                                  Tina Fridh 

          ordförande               suppleant 


