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Protokoll 9. Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)
Telefonmöte
Datum:

2020-05-12

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:

Mats Höglund
Annetth Forsell

§ 117. Mötets öppnande:
Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till kvällens telefonmöte och
öppnade därmed mötet.
§ 118. Närvaro:
Samtliga är närvarande från styrelsen. Vi hälsar Mats Höglund och Annetth Forsell speciellt
välkomna.
§ 119. Förslag till dagordning:
•
•
•
•
•

HD Indexfrågan
Rapporter
Rapporter fr kommittéerna
Hemsida, webmaster
Skrivning fr Rolf Karlsson

Dagordningen godkändes.
§ 120. Val av protokolljusterare:
Valdes Gerd Möllers till att justera kvällens protokoll.
§ 121. Föregående protokoll:
Maria Enryd gick igenom protokollet som inte är färdigjusterat.
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§ 122. HD indexfrågan:
Klubbens dispens angående HD indexfrågan går ut vid årsskiftet i år. Innan dess bör klubben
ha kommit överens med både SBK avel och hälsa samt skicka in detta till SKK.
Mats Höglund- Undrar var CS står i indexfrågan idag. Enligt hans mening ska klubben ha
index som alla andra rasklubbar med rekommendation. HD index inom rasen har förbättrats
de senaste åren efter införandet av index våren 2018. Mats anser att vi bör fortsätta med
detta index två år till innan vi gör förändringar. De flesta uppfödare ville inte ha ett index med
krav för ca tre år sen.
Annetth Forssell- låt HD indexfrågan gå ut på remiss till uppfödarna, där finns mycket
kunskap att hämta. Förslag- klubben ska verka för att vi får samma struktur i de nordiska
länderna.
Hur CS skall gå vidare i HD indexfrågan diskuteras.
Stefan tackar Mats och Annetth för kvällens möte.

§ 123. Rapporter:
a) Ordförande. Stefan Dahlgren, Sociala medier.
b) Vice ordförande. Gerd Möllers rapporterar från första mötet med internationella
gruppen. Gruppen ska nu gå igenom WUSV-handlingar som kommit till klubben de
senaste åren. Nästa möte är utsatt till 4 juni.
c) Sekreterare. Maria Enryd, skriver och justerar protokoll.
d) Kassör. Ann Movitz, handlingar ligger i OneNote. Vi ligger plus.
e) Ledamot. Anders Odhner, lagringsutrymmet på OneNote?
f) Suppleanter/Sd kommittén. Lars-Göran Larsson, Inget. Rolf Karlsson, inget nytt.
Finns i § 126.
g) Kansli. Magret Selander, inget att rapportera.
§ 124. Rapporter från kommittéerna:
Utbildningskommittén ville ha ett möte idag med övriga kommittéer för att presentera planen,
tyvärr passade det inte med tanke på CS planerade möte.
Svar till utställningskommittén är klart, skall mejlas ut.
§ 125. Hemsida, Webmaster. Ink 87, 94:
Stefan resumerar vad som är sagt och gjort i detta.
Hemsidan är inte färdig än på långa vägar. Finns två intresserade av att driva den.
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Vad gör CS med Schäfertidningen på webben. Klubben har fått prisuppgift på domännamnen
samt erbjudande att köpa tidningen.
CS ger Stefan och Gerd i uppdrag att kontakta Jeanette angående webmaster och
webbtidning.
CS beslutar att Rose Hedman och Marit Lundgren väljs in i PR/Info och att Rose Hedman blir
sammankallande.
§ 126. Skrivning av Rolf Karlsson:
Angående medlemspengen. Distrikten har inkommit med sina uppgifter däremot har många
lokalklubbar inte inkommit med uppgifterna efter sina årsmöten. Inte heller kurs i
föreningsteknik har genomförts.
CS ger Sd kommittén/Rolf Karlsson och Stefan i uppdrag att planera ett möte den 26 maj
med samtliga distriktsordförande.
§ 127. Övriga frågor: Inga frågor
§ 128. Nästa möte:
Telefonmöte måndag 25 maj kl. 19:00.
§ 129. Avslutning:
Stefan tackar samtliga närvarande och avslutar mötet.

Stefan Dahlgren

Maria Enryd

Ordförande

Sekreterare

Gerd Möllers
Justerare

