Protokoll 7 b/2013
Svenska Schäferhundklubben, Extra CS-möte
Datum: 2013-10-27
Plats: Scandic Hotell, Örebro
Närvarande:

Anneli Hultman, ordförande
Reino Oskarsson, vice ordförande
Håkan Hvitman, kassör
Klaus Ostheller, ledamot
Cecilia Paulson, suppleant
Tina Fridh, suppleant

Ej närvarande:

Nina Prytz, sekreterare
Magret Selander, adjungerad

§ 82

Mötets öppnande
Anneli Hultman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Underströks att detta möte kompletterar det styrelsemöte som hölls
2013-10-25 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.

§ 83

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 84

Val av protokolljusterare
Tina Fridh valdes att justera protokollet.

§ 85

Beslut angående arrangör av SSM IPO 2015-2016
Sd Skaraborg har inkommit med en intresseanmälan att arrangera SSM
IPO 2015-2016. CS beslutade att ge Sd Skaraborg uppdraget som
arrangör för dessa evenemang.

§ 86

Beslut angående Specialutställningar 2014
Den parallella konferensen för utställningsansvariga hade fått CS
uppdrag om att minska antalet specialutställningar till 12-14 st för 2014.
Ett förslag på 13 specialutställningar presenterades. CS fattade beslut
enligt förslaget.

§ 87

Beslut angående representant till SBK:s IPO-grupp
CS fattade beslut om att lägga fram Johan Holmlunds namn som förslag.

§ 88

Beslut angående avelskorningens framtida status
CS beslutade enligt Organisationskonferensens uppfattning att
Schäferhundklubben skall fortsätta ha huvudansvaret för Avelskorningen och att
vi därmed slutar verka för att få den godkänd som officiell merit.

§ 89

Beslut angående bedömning av modprovet vid SSM Utställning
CS beslutade enligt Organisationskonferensens uppfattning att modprovet vid
SSM Utställning skall poängbedömas enligt samma modell som på BSZS (dvs
ett betyg mellan 0-5 på överfallet och ett betyg mellan 0-5 på långskicket).
Om möjligt skall denna bedömning börja gälla redan 2014, men en avstämning
med de tjänstgörande domarna måste ske innan det spikas.

Nästa möte

Enligt tidigare upprättad mötesplan kommer nästa möte att hållas den
23-24/11.

§ 90

Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

__________________
Cecilia Paulson

Justeras

____________________
Anneli Hultman
ordförande

_______________________
Tina Fridh
suppleant

