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Protokoll 8. Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)
Telefonmöte
Datum:

2020-05-05

Närvarande:

Stefan Dahlgren, ordförande
Gerd Möllers, vice ordförande
Ann Movitz, kassör
Maria Enryd, sekreterare
Anders Odhner ledamot
Lars-Göran Larsson, suppleant
Rolf Karlsson, suppleant
Magret Selander, kansli

Inbjudna:

Robert Jönsson
Jörgen Lindqvist

§ 105. Mötets öppnande:
Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till kvällens telefonmöte och
öppnade därmed mötet.
§ 106. Närvaro:
Samtliga är närvarande från styrelsen. Magret är inte närvarande. Vi hälsar Robert Jönsson
och Jörgen Lindqvist speciellt välkomna.
§ 107. Förslag till dagordning:
•
•
•

Utbildningskommittén, utbildningsplaner
Rapporter
Rapporter fr kommittéerna

Dagordningen godkändes.
§ 108. Val av protokolljusterare:
Valdes Lars-Göran Larsson till att justera kvällens protokoll.
§ 109. Föregående protokoll:
Maria Enryd gick igenom protokollet som inte är färdigjusterat.
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§ 110. Förslag från utbildningskommittén.
Robert Jönsson och Jörgen Lindqvist har inget att tillägga i det förslag de skickat till CS.
CS föreslår att göra utbildningsregioner i landet, inte att förväxla med en eventuell regions
indelning.
Lättare att bilda lokalklubbar. Enligt skatteverket behöver det inte vara fler än tre personer för
att bilda en lokalförening. Detta stämmer dock inte överens med våra nuvarande stadgar.
Vårt medlemsregister, uppdateras inte automatiskt, kan man uppdra till distrikten att
uppdatera detta?
Lista med lärare/ instruktörer. Förslaget på lärare som kommittén lagt vill de att CS
godkänner här och nu annars kommer vi inte till skott. Gerd undrar hur vi skall runda
distrikten? Kvalifikationer för lokala instruktörer? Om man har lokala instruktörer som inte
tävlat IGP på högre nivå, hur ställer man sig till dem?
Samordnare i distrikten? Är för klent på distriktsnivåerna. Robert vill att CS fattar beslut
omgående för att komma vidare med detta. Vill göra en skrivelse för utskick till Distrikt,
lokalklubbar, tilltänkta lärare med flera. Förslag till skrivelse snickras på, med något klurigt för
att locka fler instruktörer att kliva fram. Ju fler människor, dess bättre. Finns det även andra
intresserade för att bli lärare t ex, får man göra en intresseanmälan och få en
rekommendation för att sedan bli lärare/instruktör framöver.
Hur validerar vi idag deras kunskap nu och framöver? Detta kan bli väldigt konfliktrelaterat.
Roberts mening är att man får göra ändringar med tiden.
Stefan ser ett behov av valp och allmänlydnadskurser. Vem/vilka skall hålla dessa
utbildningar? Finns det några färdiga utbildningsplaner idag?
Viktigt att fånga upp valpköpare till att börja med.
Vid klartecken, vad är ett realistiskt mål i dagsläget? Blir det kurs till hösten? Robert tror att
om man jobbar redan nu med möten mm så är planen att det skall kunna bli kurser till
hösten.
Detta bör innefatta arbete från distrikten.
Utbildningsregioner.
Skrivelser till berörda skall gå genom CS innan utskick.
Önskemål att utbildningskommittén slås ihop med brukskommittén.
Stefan tackar Robert och Jörgen för deras närvaro och avslutar mötet.
CS fortsätter diskussionen.
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Det finns farhågor inom CS att detta inte kommer att fungera. Det verkar inte finnas färdiga
utbildningsplaner för lokalklubbar att få ut.
Förslag från CS:
Skrivelse till distrikt och lokalklubbar.
Skrivelse till tilltänkta lärare och eventuella instruktörer och de som kan visa intresse.
CS beslutar att utbildningskommittén får klartecken att gå vidare med sin utbildningsplan
samt att skicka ut skrivelser till distrikt, lokalklubbar och tilltänkta lärare/ instruktörer.
Kommittén får delegation att vidta de praktiska åtgärderna för att genomföra
utbildningsplanen. Återrapport till CS minst en gång i månaden framöver.
CS beslutar att Jörgen Lindqvist är sammankallande i utbildningskommittén samt att
kommittén fått en ny medlem, Anki Munter.
Punkten justeras omedelbart.

Stefan Dahlgren

Lars-Göran Larsson

§ 111. Rapporter:
a) Ordförande. Stefan Dahlgren, kallat till telefonmöte med PR/Info den 6 maj.
b) Vice ordförande. Gerd Möllers, fått samtal av Mats Höglund ang kvällens möte
(inbjudan), vill ha ett besked om han skall närvara vid annat möte (12 maj). Fått mejl
av John Öhrvill angående indexstatistik.
c) Sekreterare. Maria Enryd, skriver och justerar protokoll.
d) Kassör. Ann Movitz, inget speciellt nytt angående ekonomin.
e) Ledamot. Anders Odhner, Annette Forssell är intresserad att ingå i
avels/mentalkommittén. Svar till Annette att hon får avvakta då det ännu inte är
fastställt hur den skall utformas. Svara på utst kom frågor (skrivelse).
f) Suppleanter/Sd kommittén. Lars-Göran Larsson, uppfödarenkät klar för utskick.
Rolf Karlsson, inget nytt.
g) Kansli. Magret Selander, inget att rapportera.
§ 113. Rapporter från kommittéerna:
Kansliet, ej hunnit gå igenom ink/utg.
§ 114. Övriga frågor:
§ 115. Nästa möte:
Telefonmöte tisdag 12 maj kl. 19:00.

Nr 8, Protokoll 20 05 05

Webbansvarig, Jeanette Edsjö (ink skrivelse)
HD index, Mats Höglund (inbjudan telefonmötet)
§ 116. Avslutning:
Stefan tackar samtliga närvarande och avslutar mötet.

Stefan Dahlgren

Maria Enryd

Ordförande

Sekreterare

Lars-Göran Larsson
Justerare

