
 
 
 
Svenska Schäferhundklubben, CS möte  
Plats: Scandic Upplands Väsby 
Datum: 2018-09-01--02 
 
Närvarande:  Leif Einarsson, ordförande                                                                                                                       

Mats Falkeman, sekreterare 
Maria Enryd, suppleant 
Mats Höglund, suppleant 
Magret Selander, kansli 
Daniel Strandberg, adj kassör, dag 1 

Reino Oskarsson, mentalkommittén, via telefon § 72i 

Lena Sönnerquist, utställningskomittén, § 73m 
 
 

                                           
Förhinder: Fredrik Steen, vice ordförande 

Henrik Gunnarsson, kassör  

Gunnar Furuvik, ledamot 
 

   
 
§ 62 Mötets öppnande 
Leif hälsade de närvarande välkomna och öppnade därmed mötet.  
 
Till mötet har samtliga kommitteordföranden kallats.  
 
§ 63 Närvarokontroll 
Maria och Mats H går in som ordnarie ledamöter. 
 
§ 64 Förslag till dagordning 
Godkändes. 
 
§ 65 Val av protokolljusterare 
Maria valdes som justerare. 
 
§ 66 Föregående protokoll                                                                                                             
§ 47c tas bort då det är dubletter av ”c” och ”f”, därefter lades protokollet till handlingarna. 
 
§ 67 Inkomna skrivelser 
Ink 43 Utbildningsansökan avseende instruktörsutbildning inom specialsök, Sd Västra. 
Remitteras till bruksprovskommittén, och bordlades till nästa möte. 
 
Ink 66 Svar från SBK gällande UG IPO o IPO verksamheten, remitteras till 
bruksprovskommittén för handläggning. 
 
Ink 67 Inbjudan Stora Stockholm Ras monter. CS beslutade att klubben ska närvara med 
monter. Ärendet remitteras till PR/Info för handläggning. 
 
Ink 67a och 67c Förslag till SKK-s förtjänsttecken 2019, bordlägges till nästa möte 
 
Ink 67b Ansökan SKK Hamiltonplaketten, bordlägges till nästa möte 
 



 
 
 
72b Ungdomsverksamhet, remitteras till PR/Info för handläggning. 
 
81 Inbjudan till MYDOG 2019, CS beslutade att klubben ska närvara med monter. Ärendet 
remitteras till PR/Info för handläggning. 
 
§ 68 Utgående skrivelser 
Utgående skrivelser föredrogs. 
 
§ 69 RAS 
Mats redogjorde för RAS arbetet och de svar som inkommit på remissen.  
 
CS beslutade att godkänna det reviderade RAS förslaget. Underlaget skickas till SBK för godkännande 
och till SKK för kännedom. 
 
§ 70 Organisationskonferensen 
Förslag på program för konferensen fastställdes.  
 
§ 71 Tidning/Hemsida/Webbtidningen/Sociala medier/PR info 
Diskussion fördes om tidningen och hemsidan. Daniel fick i uppdrag att ta fram ett förslag hur dessa 
ska utvecklas, I gruppen ingår Marlene och Jeanette. Daniel redovisar förslag på 
organisationskonferensen. 
 
§ 72 Bordlagda ärende 
 
Från föregående protokoll 
§42, GDPR 
Biträdesavtal för underskrift till MG Events och URMA har ej inkommit än. Leif fick i uppdrag att 
kontakta dessa. 
 
§44 d, UG/IPO gruppen inom SBK, bordläggs till nästa möte 
 
§44 e Uppföljningen av mätning hundar, bordläggs till nästa möte 
 
§ 73 Rapporter 
a) ordf   
Leif uppmanade kommittéerna att inkomma med verksamhetsuppföljning för 2018 samt 
veksamhetsplan och budget för 2019. Svar skickas in till kansliet senast 1/11 
 
Schäferhundklubben ska initiera och undersöka möjligheten att arrangera WUSV IPO-VM. 
Leif fick i uppdrag att hantera ärendet. 
 
Leif har haft diskussioner med SBK angående organisationsfrågor och webbenkäten som 
Schäferhundklubben haft ute på hemsidan. Leif kommer att informera om resultatet på 
organisationskonferensen. 
 
Leif infomerade om dagordningen för WUSV mötet i Tyskland den 10/9. 
 
b) v.ordf 
Inget att rapportera 
 
 
 



 
 
 
c) sekreterare 
Mats F rapporterade att protokollpunkten „Beslut“ utgår. Samtliga beslut redovisas löpande i 
protokollet under respektive punkt, som beslutet handlar om. Syftet är att underlätta för alla 
att läsa protokollet och även underlätta protokollskrivningen. 
                   
d) kassör 
Daniel föredrog resultat- och balansrapport.                      
 
e) ledamot 
Ej närvarande. 
 
f) suppleanter 
Maria rapporterade från SSM IPO. 
 
g) avelskommittén 
Mats presenterade HD/ED indexrapport från SKK (Thomas Wink och Sofia Malm). 
 
Mats informerade om Exteriörutbildning som kommer att hållas på Visingsölägret där  
Mats Höglund är lärare på kursen.  
 
Arbete pågår med intention att utföra exteriörbeskrivningen i samband med MH. Detta sker i 
samarbete med mentalkommittén.  
 
h) bruksprovskommittén                                                                                                                                                                      
Leif informerade om att intressenter för att arrangera SSM IPO/Bruks/FH inte har inkommit. 
Leif meddelade att diskussioner förs med några distrikt. Frågan bordlades till nästa möte. 
 
Det har framkommit önskemål om att Schäferhundklubbn ska ansöka om möjligheten att  
arrangera WUSV IPO-VM. CS Beslutade att kommittén får i uppdrag att arbeta fram ett 
förslag. 
 
i) mentalitet 
Reino informerade om att arbetet med att få igång MH/MT under 2019, pågår. 
 
Förslag diskuterades om att ha exteriörbeskrivning i samband med MH. Motion till SBK ska 
tas fram, vilket kommittén i samarbete med avelskomittén handlägger. Frågan bordläggs till 
nästa möte. 
 
j) PR/Info 
Leif föreslog Gunilla Sjögren som sammankallande. Övriga i kommitten utgörs av Fredde 
Steen, Sandra Pettersson samt Linda Nyberg. CS beslutade att godkänna gruppens 
sammansättning. 
 
Rapport från Gunilla: 
-Gruppen har i närtid, fokus på att marknadsföra schäferlägret. 
-Nästa steg blir att jobba fram en folder som kommer att användas mot valpköpare, mässor 
och andra evenemang.  
-Vår nästa önskan är att i samarbete med webmaster mfl skapa en lockande och informativ 
hemsida.  
 
 
 



 
-Långsiktigt mål är att hjälpa distrikt och lokalklubbar att marknadsföra sig själva och sina 
verksamheter. 
                                            
k) redaktionskommittén 
Daniel lämnade en kort rapport. 
 
l) utbildning 
Leif informerade kort om gruppens arbeite med utbildningslägret på Visingsö  
 
m) utställningskommittén 
Lena informerade om att kommittén har påbörjat arbetet med att se över infopärmens innehåll. Målet är 
att förtydliga och göra det lättare att läsa och förstå vad som gäller. 
 
Utställningar för 2019 gicks igenom. CS beslutade att dessa genomförs i enlighet med kommitténs 
förslag. 
 
n) kansli 
Kansliet har problem med att post inte kommer till kansliet, utan går direkt till kommitter och arrangörer. 
 
Kansliet uppmanar hela verksamheten att inkomna handlingar skall skickas till kansliet för diarieföring.  
 
Ny tävlingsbok är beställd. 
 
Klubbens förlagsartiklar skall finnas på kansliet, där försäljning sker löpande. 
 
Kansliet ansöker om medlemsskap till Schäferhundklubbarna i Danmark och SV (SV Docs). Detta för 
att få inloggning och tillgång till avelsdata. Informationen används till bl. a tävlingsböckerna. 
 
o) webmaster 
Marlene rapporterade att uppdateringar på hemsidan fortgår i samarbete med kansliet. 
 
Diskussioner fördes om hur websidan ska se ut i framtiden. Pr/Info och redaktionskommittén fick i 
uppdrag att, tillsammans med webmaster, ta fram ett förslag hur hemsidan skall se ut. Bordlägges till 
nästa möte. 
 
Marlene meddelade att förslag på ny laout redovisas på organisationskonferensen, tillsammans med 
redaktionskomittén. 
 
p) Sd kommittén 
Genomgång av distrikten medlemslistor pågår.  
 
Maggan informerade om en del problem i distrikt där styrelsen inte är medlemmar i klubben. Med 
anledning av detta så kommer CS att ta fram en policy för hur verksamheten ska arbeta, och vad som 
gäller. 
 
§ 74 Övriga frågor 

a) Översyn SSM avtal och URMA 
Leif fick i uppdrag att se över detta. 

 
§ 75 Nästa möte  
Telefonmöte den 24/10 kl 20:00. 
 
 
§ 76 Mötets avslutande 



 
 
 
 
 
Mats Falkeman            Leif Einarsson 
Mötessekreterare            Ordförande 
 
 
                                                                 
     

          Justeras: 
           Maria Enryd              


