
Protokoll 9/2011  
 
Möte i Centralstyrelsen 
Plats: Rosersberg, Tre Rosor 
Datum: 2011-11-26--27 
 
 
Närvarande:  Anneli Hultman, vice ordf 
  Mats Falkeman, sekr. 
  Håkan Hvitman, kassör 

  Nina Prytz, ledamot   
  Peter Edman, suppl. 
  Patrick Pettersson, suppl 
   
Anmält förhinder: Sune Harlén, bitr. kanslist, adjungerad 
 
 
 
§79  Mötets öppnande 
Vice ordförande Anneli Hultman hälsar de närvarande välkomna till helgens 
mötesförhandlingar och öppnade därmed mötet. 
 
Peter Edman gick in som ordinarie ledamot. 
 
§80 Förslag till dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§81 Val av protokolljusterare 
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Nina Prytz. 
 
§82 Rapport från AU 
AU har gått igenom samtliga inkommande skrivelser. 
 
§83  Föregående protokoll 
Föregående protokoll redovisades och godkändes. 
 
§84  Inkomna skrivelser 
Inkommande skrivelser är behandlade av AU och överförda till respektive ansvarsområden. 
       
§85  Utgående skrivelser 
Utgående skrivelser redovisades ej. Respektive styrelsemedlem går själv in och läser dessa på 
hemsidan efter mötet. 
 
§86  Uppföljning av aktiviteter/ rapport 

a) vice ordförande 
Inget att rapportera 
 

b) sekreterare 
Inget att rapportera 
 

c) kassör 
Håkan redovisade årets SSM-resultat. 
 

d) kansliet 
Inget att rapportera. 
 

e) ledamot 1 
Inget att rapportera.  
 



f) Ledamot 2 
Inget att rapportera. 
 

g) suppleant 1 
Inget att rapportera. 
 

h) Ag IT/hemsida 
Inget att rapportera. 
 

i) Ag stadgar 
Inget att rapportera. 
 

j) Ag Sd 
Inget att rapportera. 
 

k) Ag ungdom 
Peter informerade om att det är planerat sex aktiviteter för ungdomar under 2012. 
 

l) Ag tidning 
Pga det ekonomiska läget, så kommer sidantalet att hållas på en minimal nivå. 
 

m) SSM 2012  
Mikael Cordéus föredrog ett första utkast till budget. 
 

n) Valberedning 
Inget att rapportera. 
 

o) Revisorer 
Med anledning av SSM 2011 träffar Håkan revisorerna på måndag den 2011-11-28. 
 

§87  Avelskommittén 
CS har synpunkter på skrivelse nr 224. Återremitteras till avelskomm. 
 
§88  Brukskommittén 
Ingen rapport föreligger. 
 
§89  Utställningskommittén 
Se inkommande nr 192 samt 216.  
 
§90 Beslut 
 

a) Inkommande 192, skrivelse från utställningskommittén. 
 
Valpdomare SSM 2012 
CS beslutade att tillfråga Fredrik Steen, Fredrik Norgren samt Lars Nielsen som domare.  
Vid eventuellt återbud tillfrågas Ancan Edoff. 
 
Domare SSM 2012 vuxna 
Tikar; Margit van Dorssen 
Hanar: Thomas Teubert 
 
Domare SSM 2013 vuxna 
Tikar; Christoph Ludwig 
Hanar; Dirk Gabriel  
 
Anmälningsavgift 
CS beslutade enligt utställningskommitténs förslag; förändrad anmälningsavgift för 
specialutställning till 175 kr varav CS får 35 kr. Gäller från 2012-01-01. 
 



 
Svensk Schäfervinnare (SSV) 
CS tillstyrkte utställningskommitténs förslag om tillägg i statuterna:  
Ed: 0 eller normal. 
 
Ändring av åldersklass 
CS tillstyrkte förslaget att ändra ”fylla år-dagen” till samma dag som åldersklassen är, detta 
gäller både valpar och vuxna. Gäller från 2012-03-31. 
 
Ändring av antalet individer i avels- och uppfödarklass  
CS tillstyrkte förslaget att ändra antalet individer från 5 till 4. Gäller både valpar och vuxna samt 
SSM. Gäller från 2012-03-31. 
 
Punkt 9, frågan återremitteras till utställningskommittén avseende veteranklass SSM. 
  
Ed status 
CS tillstyrker förslaget känd Ed-status på specialutst. och SSM i Bruksklass från 24 mån, samt 
Veteranklass. 
 

b) Inkommande 189 avseende statuter BIR/BIM valp 
CS beslutade enligt utställningskommitténs förslag. 
 

c) Inkommande 190 samt 191 avseende statuter Svensk schäfervalpvinnare 
CS beslutade enligt utställningskommitténs förslag. 
 

d) Inkommande 216 rapport CUK 
CS fastställde utställningskommitténs förslag på utställningar för 2012, med ändring; 
 
Domare SSM 2012 vuxna 
Tikar; Margit van Dorssen 
Hanar: Thomas Teubert 
 
CS tillstyrker att CUK skriftligen påtalar de regelbrott som ägt rum i Sd 
Skåne/Blekinge. 
 

e) Inkommande 107, brev från Nils-Erik Berndtsson angående felaktigheter på 
årets SSM. 
Anneli fick i uppdrag att tillskriva Nils-Erik i ärendet. 
 

f) Inkommande 100_01—02, 119_01—05, 170 samt 221 angående Lars Hammars 
och Fredrik Steens skrivelser.  
Anneli fick i uppdrag att tillskriva Fredrik och Lars. 
 

g) Inkommande 127 och 159 angående Sk Sturup 
Extern granskare, Anders Carlsson, har handlagt ärendet. Anneli fick i uppdrag att 
tillskriva Åke Persson. 
 

h) Inkommande 138, upplösning av Sk Axvall 
CS beslutade att upplösa lokalklubben. 
 

i) Inkommande 219 och 220 angående förtjänsttecken 
CS beslutade att tilldela förtjänsttecken  i silver till: 
 
Thomas Larsson, Annika Sjöström och Ronny Häggström. 
 
Förtjänsttecken i guld tilldelas; 
 
Björn Larsson 
 



j) Upplösning av Sk Torsås 
CS beslutade att upplösa lokalklubben. 
 

k) Handläggningsrutiner för SSM i IPO och Svenskbruks 
 
CS beslutade följande; 
 
Domar- och figuranttillsättning 
1) Brukskommittén tar fram ett förslag på vilka domare och figuranter som skall 
tjänstgöra under proven/tävlingarna i samråd med respektive arrangör. 
 
2) Brukskommittén skickar förslaget till CS. 
 
3) CS beslutar om vilka domare och figuranter som skall tjänstgöra. 
 
4) Angående tvådomarsystem avseende de internationella bruksproven kan denna 
fråga utredas. Dock vill CS att arrangören och Brukskommittén noga beaktar 
kostnadsaspekten avseende detta. 
 
 
Avtal och direktiv 
1) CS anger ramarna för det avtal som skall tecknas. 
 
2) Brukskommittén tar fram ett avtalsförslag tillsammans med respektive arrangör. 
 
3) Schäferklubbens ordförande och kassör utgör rådgivare åt Brukskommittén. 
 
4) CS beslutar kring ovan nämnda avtal och direktiv. 
 
5) Avtalstecknare för Schäferhundklubben (CS) är ordförande och kassör. 
 

l) SSM utställning 2014 (90 års jubileum) 
CS beslutade att Peter får i uppdrag att hitta arrangör.  
 
 

§91 Nästa möte 
28-29/1 2012, Rosersberg, Tre Rosor. 
 
§92 Avslutning 
Anneli Hultman tackade samtliga i styrelsen, och avslutade mötet. 
 
 
 
 

Protokollet omedelbart justerat 2011-11-27 
 
 
__________________  _____________________________ 
Mats Falkeman   Anneli Hultman 
Mötessekreterare   vice Ordförande 

 
 
 
_____________________________ 
Nina Prytz 
Ledamot 

 
 



 
  


