
 
 
 
Svenska Schäferhundklubben, CS möte  
Plats: Scandic Södertälje 
Datum: 2018-11-17--18 
 
Närvarande:  Leif Einarsson, ordförande                                                                                                                       

Henrik Gunnarsson, kassör  

Mats Falkeman, sekreterare 
Gunnar Furuvik, ledamot 
Maria Enryd, suppleant 
Mats Höglund, suppleant 
Daniel Strandberg, Redaktionskommittén, §99 söndag 
Jan Nilsson, Bruksprovskommittén, §99 lördag 
Lena Sönnerquist, Utställningskommittén, §99 lördag 
Gunilla Sjögren, §99 lördag 
Göran Wessman, §99 lördag 

                                           
Förhinder: Fredrik Steen, vice ordförande 

Maggan Selander, adj kanslist 
 

 
 
§ 90 Mötets öppnande 
Leif hälsade de närvarande välkomna och öppnade därmed mötet. 
 
Leif informerade om att detta möte fokuseras på verksamhetsplan 2019 och tillhörande 
budget från de olika kommittéerna.  
 
Leif informerade vidare att samtliga kommittéer skall inkomma med verksamhetsberättelse 
för 2018 senast den 15/12 2018. 
 
Leif uppmanade även att samtliga, till ovan datum, även ser över sina arbetsordningar så att 
dessa uppdateras och kompletteras vid behov. Arbetsordningarna skall presenteras för CS 
för beslut. 
 
§ 91 Närvarokontroll 
Samtliga i styrelsen är närvarande förutom Fredrik. Maria Enryd går in som ordinare. 
 
§ 92 Förslag till dagordning 
Dagordningen gicks igenom och fastställdes. 
 
§ 93 Val av protokolljusterare 
Henrik Gunnarsson valdes som justerare. 
 
§ 94 Föregående protokoll        
Gicks igenom och lades till handlingarna.                                                                                                      
 
§ 95 Inkomna skrivelser 
Ink 67a Ansökan SKK förtjänsttecken 
CS beslutade att ärendet läggs till handlingarna utan åtgärd. 
 
 
 



 
Ink 67b Hamiltonplaketten 
CS beslutade att föreslå Reino Oskarsson som mottagare av Hamiltonplaketten. Kansliet 
fick i uppdrag att meddela SKK. 
 
Ink 67c Förslag SKK förtjänsttecken 2019 
CS beslutade att ärendet läggs till handlingarna utan åtgärd. 
 
Ink 72b Ungdomsverksamhet 
Det har inkommit en intresseanmälan om att starta en ungdomsverksamhet från Mari-Louise 
Kondrup. CS är mycket tacksam för intresseanmälan och remitterar ärendet till PR/Info för 
handläggning. Rapport i ärendet ges på nästa möte. 
 
Ink 91 Ansökan Sd Västra SSM Bruks 2019. CS tackar för intresseanmälan och gav Leif och 
Henrik i uppdrag att hantera ärendet. Avtal  skall vara klart senast 2018-12-31. 
  
Ink 100 Registreringsregler och användande av index fr.o.m. 2019-01-01. 
SKK önskar besked från Svenska Schäferhundklubben om överenskommelse har träffats 
med SBK. Leif meddelade att detta redan är besvarat. 
 
Ink 101 Förslag till SBK:s valberedning 
CS har inget att tillföra, och lade ärendet till handlingarna. 
 
Ink 104 Sk Gefle ansökan om SSM IPO 2019 
CS tackar för intresseanmälan och gav Leif och Henrik i uppdrag att hantera ärendet. Avtal  
skall vara klart senast 2018-12-31. 
 
Ink 105 Sd Västra skrivelse angående RAS 
Arbetet med RAS fortgår enligt arbetsordning och inga ytterligare åtgärder planeras i nuläget 
med anledning av Sd Västras skrivelse. 
 
Ink 110 Sd Sörmland angående felaktig annons i tidningen 
CS beslutade att remittera ärendet till redaktionskommmittén för handläggning. 
 
Ink 114 Skrivelse angående tidningen 4/5 2018 från Annika Söderström. 
CS beslutade att remittera ärendet till redaktionskommmittén för handläggning. 
 

Ink 121 Skrivelse från Sd Östergötland avseende yrkan om nedläggning av Sk 
Linköping 

CS beslutade att Sk Linköping läggs ner. Motivet är att det ej har funnits en fungerande 
styrelse under en längre tid. Ordförande och vice avgick den 22/5 2018. 
 
Ink 126 Robert Jönsson medlemsregister 
Robert har lagt fram ett förslag om att Schäferhundklubben ska ta fram ett eget 
medlemsregister för att få bättre kontroll på organisationens administration. 
 
CS är positiv till förslaget och ger Robert i uppdrag att diskuetra lösningar med SBK hur vi 
kan ”frånkoppla” vårt medlemsregister från Medlem Online, som ett första steg. Leif fick i 
uppdrag att kontakta Robert. 
 
Robert har även i sin skrivelse tagit upp frågan om att ta fram en enkel hemsida. Ärendet är 
redan under behandling och det kommer att presenteras ett förslag på ny hemsida. 
Redaktionskommittén och PR/Info arbetar med detta ärende. 
 
 



 
Ink 127 SBK Domarprovsdatum 2019 
CS beslutade att remittera ärendet till bruksprovskomittén. 
 

Ink 128 Sd Västra, motion till SBK gällande prioriteringsordning för tävlingar. 

Sd Västra har i sin motion angivit att vid alla officiella bruksprov som Svenska 
Schäferhundklubben anordnar, ska Schäferhunden prioriteras enligt: 
 

1. Schäferhund 
2. Övriga hundar av bruksraser 
3. Övriga hundar 

 
CS stödjer intentionerna i Sd Västra skrivelse och beslutade att Reino och Kansliet skickar 
skrivelse till SBK. 
 
Ink 129 Från WUSV avseende “Guidelines Breeding & Show” 
CS beslutade att ärendet remitteras till avelskommittén för handläggning. 
 
Ink 130 Sd Västra äskande om ersättning för förlust vid arrangerandet av SSM Bruks 2018 
CS beslutade att föreslå Sd Västra att CS betalar hälften av förlusten. Leif fick i uppdrag att 
kontakta distriktet. 
 
Ink 132  Dispensansökan för Quatrogårdens Fidel med HD-C beviljad av SBK och 
Schäferklubben.                                                                                                                       
Dispensfrågan diskuterades och CS beslutade att klubbens generella policy är att inte 
lämna dispens för användande av C-höfter i avel, om inte särskilda skäl föreligger. 
Avelskommittén fick i uppdrag att ta fram regelverk för hur kommande dispensärenden skall 
hanteras. 
 
§ 96 Utgående skrivelser 
Inga utgående skrivelser presenterades. 
 
§ 97 Bordlagda ärende 
§44e Uppföljning av mätning hundar. 
Ärendet kvarstår 
 
§ 98 Slutrapport Arbetsordning CS/Sd/Sk 
CS beslutade att skicka ut rapporten på remiss, med svar senast 2018-12-20. 
 
§ 99 Rapporter 
a) ordf   
Leif rapporterade att SBK har organisationskonferens 2019-01-26 – 01-27. 
 
IPO byter namn 2019-01-01 till IGP. 
 
SBK meddlade även att många disciplinärenden inkommit, och vädjar till klubbarna att 
hantera tvister i ett tidigare skede. 
 
Trenden med vikanda antal medlemmar inom SBK tycks har vänt, vilket är positivt. 
 
b) v.ordf 
Inget att rapportera 
 
 
 



 
c) sekreterare 
Inget att rapportera. 
                  
d) kassör.       
Henrik presenterade ekonomisk rapport.   
 
Klubben har fått ett förläggande om att inkomma med deklaration för 2017. 
 
CS beslutade att Henrik får i uppdrag att köpa in extern tjänst, för att ta fram underlag till 
myndigheten.              
 
e) ledamot 
Inget att rapportera. 
 
f) suppleanter 
Inget att rapportera. 
 
g) avelskommittén 
Föredrogs verksamhetsplan och budget för 2019. 
Mats meddelade att SKK/CS beslutat att ändra på registreringsreglerna för schäfer, dvs 
tidigare kompromissförslag avseende HD/ED-index fortsätter oförändra i avvaktan på 
slutrapporten från den av SKK/CS tillsatta HD-utredningen. 
 
h) bruksprovskommittén   
Föredrogs verksamhetsplan och budget för 2019. 
 
i) mentalitet 
Ej närvarande. Leif redovisade inkommet förslag till verksamhetsplan och budget för 2019. 
 
j) PR/Info 
Föredrogs verksamhetsplan och budget för 2019 
                                            
k) redaktionskommittén 
Kommittén konstaterade att tidningen är dyr för klubben och åtgärder krävs för att sänka 
kostnaden. Kommittén presenterade olika förslag vilket diskuterades ingående. 
 
Kommittén presenterade även en webtidning som i princip ser ut som en vanlig hemsida, och 
som skulle kunna vara ett komplement till papperstidningen.  
 
Redaktionskommittén fick i uppdrag att arbeta vidare med förslagen och inkomma med 
underlag till CS nästa telefonmöte 2018-11-26, då beslut fattas om papperstidningens 
periodicitet under 2019. 
 
l) utbildning 
CS beslutade att Göran Wessman blir sammankallande i kommittén, och hälsade honom 
välkommen. Fredrik Steen kvarstår som ledamot.  
 
Föredrogs verksamhetsplan och budget för 2019. 
 
m) utställningskommittén 
Föredrogs verksamhetsplan och budget för 2019. 
 
Med anledning av att Berndt Weber som skulle döma SSM 2019, även dömer Norges utställning, 
beslutadade kommittén att Robert Lang skulle tillfrågas som ersättare.  



 
Robert Lang har accepterat och CS beslutade enligt kommitténs förslag.                                                          
Vidare föreslog kommittén Jürgen Maibuchen och Berndt Weber som domare för vuxenklasserna vid 
SSM 2020. CS beslutade enligt förslaget.  
 
Kommittén föreslog Jürgen Maibuchen som domare på Sd Smålands utställning i Habo, oktober 2019. 
Beslut kommer att fattas vid CS nästa möte. 
Muntlig överenskommelse, Avtal SSM utställning i Vårgårda, föreligger. Formell underskrift planeras 
under nov 2018.  
 
n) kansli 
Kansliet redovisade, skriftligen, aktuella arbetsuppgifter och efterfrågade förslag till utdelning av 
förtjänsttecken. Lyfte även fram utvecklingspunkter för våra organisationskonferenser.  
 
p) Sd kommittén 
Inget att rapportera. 
 
§ 100 Budget 2019 
Henrik och Daniel fick i uppdrag att ta fram förslag på 2019 års budget till nästa CS möte i januari. 
 
§ 101 Motioner 
 
Motion 1 Sd Närke 
Officiella utställningar 
Påstående gör gällande, att det finns ett CS-beslut, att tillstyrka endast  
två officiella utställningar per år. Detta påstående stämmer inte då det  
inte finns något skrivet protokollsbeslut angående detta. 
Sd Närke anser att man centralt inte skall begränsa distrikt och lokalområden, 
som önskar ge ett mer komplett utbud av utställningar, genom att arrangera  
officiella utställningar för klubbens medlemmar, vilket ger dem möjlighet att 
meritera sina hundar officiellt. 
Sd Närke föreslår därför att ansökta officiella utställningar skall tillstyrkas av CS. 
 
Motivering: 
Det finns ingen hållbar motivering att neka klubbens medlemmar att kunna  
meritera sina hundar med en officiell utställningsstatus inom klubbens verksamhet. 
Att som nu hänvisa till SKK- och SBK-utställningar är en ohållbar medlemssyn. 
I dagsläget kan det ta upp till tio år innan en arrangör kan beviljas sin nästa officiella 
utställning. 
Att jobba i en förening, här Svenska Schäferhundklubben, går ut på att kunna  
erbjuda ett brett utbud för dess medlemmar inom klubbens verksamhet. 
 
CS Yttrande: CS avstyrker motionen med motiveringen att detta inte är ett årsmötesbeslut. 
Utställningskommittén föreslår CS vilka officiella utställningar som skall genomföras varefter CS 
beslutar. 
 
Motion 2 Sk Åker  
”Upphandling” av ny chefredaktör för Schäfertidningen.  
 
Motivering:  
Schäfertidningen har varit en följetong under organisationskonferenserna.  
Klagomålen har rört kostnaden för papper, färg, tryckning och porto samt  
inte minst innehåll.  
Redaktören har frekvent beklagat sig över materialbrist, men insänt material  
har antingen inte använts, eller ”stympats” så att innehållet i en del fall blivit  



 
obegripligt. Detta är beklagligtvis ingen engångsföreteelse. 
Sk Åkersmedlemmar anser att tidningen skall spegla ALLA verksamheter, såväl  
inom klubben som vad en schäfer kan inom olika grenar av hundsport.  
Sk Åkers medlemsmöte 2018-09-01 
/Kattis Ehrlander  
 
Sd Sörmlands styrelse tillstyrker motionen 2018-10 14 
 
CS Yttrande: CS avstyrker motionen med motiveringen att detta inte är ett årsmötesbeslut. 
 
Motion 3 Sk Åker 
Transparens från CS visavi medlemmarna  
Motivering:  
Under 2018 har CS skickat ut 2 ärenden på remiss till medlemmarna.  
I inget av fallen har resultatet av remissvaren redovisats för medlemmarna  
innan beslut tagits i dessa ärenden.  
Sk Åkers medlemmar efterlyser redovisning till medlemmarna i rimlig tid efter  
remisstidens utgång och innan CS beslutar i respektive ärende.  
Även i övrigt önskar vi en större transparens. CS skall inte vara ”hemliga klubben”.  
Ledamöterna i CS är valda att företräda medlemmarna och schäferrasen, inte sig  
själva och egna särintressen.  
Sk Åkers medlemsmöte 2018-09-01 
/Kattis Ehrlander  
 
Sd Sörmlands styrelse tillstyrker motionen 2018-10-14  
 
CS Yttrande: CS avstyrker motionen med motiveringen att detta inte är ett årsmötesbeslut. CS 
målsättning är att klubben skall vara en öppen och transparant organinsation. Inkommande remisser 
hanteras enligt gällande praxis och ledamöter i CS har definitivt ingen hemlig agenda för att gynna sig 
själva och egna särintressen.     
 
Motion 4 Sd Sörmland 
Uppdelning av Svenska schäferhundklubens avelskommitté (AK) i flera 
kommittéer/sektioner. 
Motivering: Det område som AK i nuläget har ansvar för är gigantiskt.  
Det är helt omöjligt för en AK-sammankallande att överblicka hela ansvarsområdet.  
Det har tidigare gjorts försök att dela upp arbetet men detta har av olika skäl inte fungerat.  
Sd Sörmland föreslår att AK inledningsvis delas upp så att man har en ansvarig för ”SV-
delen”  
av kommitténs arbete (den tyska avelskorningen i alla dess delar), en annan ansvarig för 
mentaldelen  
(MH & MT och därmed sammanhängande redovisning, ”Lathunden”) och ytterligare en som 
ansvarar  
för hälsodelen (HD/ED resultat, HD/ED-index, ev sjukdomars förekomst inom 
schäferpopulationen och därmed sammanhängande redovisningar)  
Om årsmötet bifaller förslaget kan det utvärderas efter ex vis 3 år och ev förbättringar göras. 
Vi påminner årsmötet om att Sveriges största brukshundsras fortfarande dras med skammen 
att ha en avelsstrategi från 2005, (skall uppdateras vart 5:e år) vilket väl tydligt visar att 
åtgärder måste vidtas.  
Sd Sörmlands styrelse 2018-10-14  
/J Heiskanen 
 



 
CS yttrande: CS avstyrker motionen med motiveringen att detta inte är ett årsmötesbelsut. Inom 
avelskommittén finns redan denna ansvarsfördelning plus ytterligare tre ansvarsområden, anatomi, 
uppfödning och valphänvisning. Mentaldelen hanteras av mentalkommittén. 
 
Motion 5 Sd Sörmland 
Respektera tidigare årsmötesbeslut att ej införa HD-index.  
Motivering: Det finns ett årsmötesbeslut att inte införa HD-index för schäfer.  
Sd Sörmlands styrelse ställer sig frågande till att Svenska Schäferhundklubben har 
accepterat att Svenska Kennelklubben har ställt schäferhundklubben inför ett fullbordat 
faktum utan att det oss veterligt framförts protester mot detta.  
Nu börjar även de mest likgiltiga inför index inse hur det begränsar användandet av 
utländska avelsdjur.  
Det är möjligt att avelsbasen för svenskfödda avelsdjur ökar med upp emot 6% när de 
hundar som har C-höfter och ett hyggligt index kan användas i avel, om man parar med en 
svensk hane med bra index. Samtidigt exkluderas ett flertal utländska avelsdjur med fria 
höfter och goda utländska index, pga att SKK ”inte känner till deras bakgrund”.  
Hur många % hade avelsbasen ökat med om dessa HD-fria hundar kunnat användas i aveln 
?  
Sd Sörmland vill att schäferhundklubben tar strid för schäferuppfödarnas möjlighet att 
använda utländska avelsdjur. Det är uppfödarna och inte rasklubbar eller SKK som tar 
ansvaret för de kullar uppfödarna avlar fram. Låt våra uppfödare få ta det ansvaret.  
Sd Sörmlands styrelse 2018-10-14  
J/J Heiskanen  
 
CS yttrande: CS avstyrker motionen med motiveringen att det är SKK som äger frågan. 
Utvärderingen av de sju första pilotraserna visar att avel med kullindex >100 ger långsiktigt 
mycket bra resultat. En återgång till en föråldrad och ineffektiv fenotypavel är därför inte 
aktuell. CS fortsätter att arbeta för ett HD/ED-index enligt SKK´s´rekommendationsprinciper, 
utan krav eller specialregler, för att inga utländska avelsdjur ska exkluderas. 
 
Motion 6 Sd Sörmland 
Utökning av antalet officiella utställningar.  
Motivering: Det är många inom schäferhundklubben som önskar en officiell merit från utställning.  
De hänvisas till andra aktörer än ”sin” klubb (schäferhundklubben). Dels är det otillfredställande att inte 
kunna erbjuda medlemmarna detta, dels tackar vi nej till de intäkter som då istället tillfaller SBK/SKK.  
Överlämna till respektive distrikt att avgöra om de vill ta på sig att arrangera officiella utställningar.  
Sd Sörmlands styrelse 2018-10-14  
/J Heiskanen 
 
 
CS yttrande: CS avstyrker motionen med motiveringen att detta inte är ett årsmötesbeslut. 
Utställningskommittén föreslår CS vilka officiella utställningar som skall genomföras, varefter CS 
beslutar. 
 
 
§ 102 Årsmöte 2019 
Årsmötet 2019 avhålls i Jönköping den 9 mars. 
 
§ 103 Nästa möte  
Telefonmöte 2018-11-26. 
 
 
§ 104 Mötets avslutande 
Ordförande tackade för helgens förhandlingar och avslutade mötet. 



 
 
 
 
 
 
Mats Falkeman            Leif Einarsson 
Mötessekreterare            Ordförande 
 
 
                                                                 
     

          Justeras: 
           Henrik Gunnarsson              


