
 
 
 
Svenska Schäferhundklubben, CS möte  
Plats: Telefonmöte 
Datum: 2018-10-24 
 
Närvarande:  Leif Einarsson, ordförande                                                                                                                       

Henrik Gunnarsson, kassör  

Mats Falkeman, sekreterare 
Gunnar Furuvik, ledamot 
Maria Enryd, suppleant 
Mats Höglund, suppleant 
Maggan Selander, adj kanslist 
Jörgen Lindquist, deltog under §85 
 
                                           

Förhinder: Fredrik Steen, vice ordförande 
 

 
 
§ 77 Mötets öppnande 
Leif hälsade de närvarande välkomna och öppnade därmed mötet.  
 
§ 78 Närvarokontroll 
Samtliga i styrelsen är närvarande förutom Fredrik. 
 
§ 79 Förslag till dagordning 
Dagordningen gicks igenom och fastställdes. 
 
§ 80 Val av protokolljusterare 
Mats Höglund valdes som justerare. 
 
§ 81 Föregående protokoll        
Gicks igenom och lades till handlingarna.                                                                                                      
 
§ 82 Inkomna skrivelser 
 
Ink 84 Skrivelse från Sd Västra angående SSM Bruks 2018 
Sd Västra äskar om ersättning pga. tävlingen gav ett minusresultat. 
 
CS beslutade att Leif och Henrik får i uppdrag att hantera ärendet. 
 
Ink 89 RAS dokument i retur från SBK 
CS beslutade att Mats H får i uppdrag att hantera ärendet. 
 
Ink 91 Ansökan från Sd Västra avseende SSM Svensk bruks 2019. 
CS beslutade att bordlägga ärendet till nästa möte. 
 
Ink 93 och 94 Skrivelse från Sd Västra avseende mentalitet 
CS beslutade att Leif får i uppdrag att hantera ärendet 
 
 
 
 



 
 
Ink 98 Förslag från SBK gällande specialregler för HD-index med startdatum 2019-01-01.   
 
CS beslutade att inte godkänna förslaget utan tillstyrkte särskild skrivelse till SKK och SBK 
innebärande att schäferrasen inordnas under de generella indexregler som SKK tillämpar för 
övriga indexraser på nivå 3. 

 
Ink 99 Domarbekräftelse från Nancy Herms till utställningen i Degerberga 1-2/6 2019. 
Det har felaktigt skickats bekräftelsen till Nancy, där det framgår att det är ”..die Schwedische 
Siegerschau”.  
 
CS har inte heller godkänt domaren. 
 
CS beslutade att ärendet remitteras till utställningskommittén för hantering. 
 
Ink 101 SBK:s valberedning 
Frågan bordlägges till nästa möte. 
 

Ink 103 Information om förnyelse av utgivningsbevs, PRV (Patent och Registrerings Verket) 
Beviset är fn. ställt till Owe Buchman, vilket CS beslutade om att ändra till Leif Einarsson. 
 
Ink 104 Sk Gefle ansökan om SSM IPO 2019 
Ansökan godkänns av CS under förutsättning att avtal skrivs och att Sk Gefle inkommer med 
budgetförslag.  
 
CS beslutade att Leif och Henrik får i uppdrag att hantera ärendet. 
 
Ink 105 Svar från Sd Västra avseende RAS 
Enligt Sd Västra har RAS lämnats in till SBK utan iakttagande av inkommande synpunkter 
från distrikten.  
 
CS beslutade att Leif hanterar ärendet.  
 
Ink 106 Ansökan om ny lokalklubb, Sk Sölvesborg. 
Enligt ansökan har inte distriktet godkänt den nya lokalklubben (underskift saknas). 
 
CS beslutade att inte hantera ärendet då distriktet ej skrivit under ansökan. Maggan fick i 
uppdrag att skicka tillbaka ansökan. I beslutet deltog ej Henrik. 
 
Ink 107 Dispens angående ansökan om att para en tik med C höfter. 
I ansökan saknas vem fadern är. CS beslutade att skicka tillbaka ansökan för komplettering. 
 
Ink 108 Figurantutbildning 
Träningshelgen flyttades en vecka fram i tiden pga. den inplanerade organisations-
konferensen, som avhålls samma helg som utbildningen. Detta fick till följd att finansieringen 
av utbildningen blev högre än vad som planerats. Deltagarna äskar om 3.695 kr i bidrag. 
 
CS beslutade att bordlägga ärendet till nästa möte i avvaktan på beredning. 
 
§ 83 Utgående skrivelser 
Inga utgående sedan senaste protokollet. 
 
 
 



 
§ 84 Bordlagda ärende 
 
§42 Biträdesavtal 
MG Events har inkommit med avtal. URMA har inte skickat in avtalet. Leif fick i uppdrag att kontakta 
URMA. 
 
§44d Ärendet kvarstår 
 
§44e Ärendet kvarstår 
 
Ink 43. Utbildningsansökan specialsök. Bruksprovskommittén inkommer med svar senast den 1/11. 
Maggan fick i uppdrag att kontakta kommittén. 
 
Ink 66 Svar från SBK gällande UG IPO och IPO verksamheten. Bruksprovskommittén har inkommit 
med ett yttrande som CS vill ha ett förtydligande på. Maggan meddelar kommittén. 
 
Ink 67 Inbjudan Stora Stockholm. CS beslutade att klubben skall närvara med en Rasmonter 
 
Ink 67a-c. Ärendena kvarstår till nästa möte 
 
§ 85 Organisationskonferensen 
CS gick igenom de handlingar som ska avhållas på konferensen och Jörgen presenterade utkast 
uppdrag ”Arbetsformer Cs, Sd och Sk”. 
 
§ 86 Rapport Sd kommittén 
Rapport förelåg om Sd Östergötlands problem med en lokal Schäferklubb. Beslutades att Maggan 
handlägger ärendet.  
 
§ 87 Övriga frågor 

a) Stängning av konton 
CS beslutade att kontot för VM laget och Universalsieger sägs upp. 
 

b) Årsmötet 9 mars 2019 
Plats bestäms senare. Frågan bordlades till nästa möte. 
 

c) Domare SSM 
CS beslutade att tillfråga Bernd Weber 
 

d) SKK aveskonferens 
CS beslutade att Mats Höglund deltar på konferensen. 
 

 
§ 88 Nästa möte  
17-18/11, plats meddelas senare. 
 
 
§ 89 Mötets avslutande 
Ordförande tackade för kvällens förhandlingar, och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
Mats Falkeman            Leif Einarsson 



 
Mötessekreterare            Ordförande 
 
 
                                                                 
     

          Justeras: 
           Mats Höglund              


