
 
 
 
Svenska Schäferhundklubben, CS telefonmöte  
Datum: 2018-11-26 
 
Närvarande:  Leif Einarsson, ordförande                                                                                                                       

Henrik Gunnarsson, kassör  

Mats Falkeman, sekreterare 
Gunnar Furuvik, ledamot 
Maria Enryd, suppleant 
Mats Höglund, suppleant 
Daniel Strandberg, redaktionskommittén (§105 tom 110) 
Maggan Selander, adj kanslist 
 
                                           

Förhinder: Fredrik Steen, vice ordförande 
 

 
§ 105 Mötets öppnande 
Leif hälsade de närvarande välkomna och öppnade därmed mötet. 
 
§ 106 Närvarokontroll 
Samtliga i styrelsen är närvarande förutom Fredrik. Maria Enryd går in som ordinare. 
 
§ 107 Förslag till dagordning 
Dagordningen gicks igenom och fastställdes. 
 
§ 108 Val av protokolljusterare 
Gunnar Furuvik valdes som justerare. 
 
§ 109 Föregående protokoll 
Föredrogs av sekreterare och lades till handlingarna. 
 
§ 110 Tidning, Webtidning        
Budget för tidningen presenterades av Daniel. Diskussioner fördes om den höga kostnaden 
som klubben har för tidningen. Förslag att tidningen ges ut med två nummer per år i 
pappersformat och övriga nummer som webtidning. 
 
CS beslutade enligt Daniels förslag. Styrelsen är helt eniga i detta beslut. Leif och kassör 
fick i uppdrag att teckna nytt avtal med URMA.  
                                                                                                  
§ 111 Avtal Hundpoolen 
Diskussion fördes om hemsidan. PR/Info kommer att arbeta med att ta fram en ny hemsida 
under 2019, för att lanseras 2020. Nuvarande avtal bör sägas upp nu så att avtalstiden löper 
tom 2019-12-31. 
 
CS beslutade att detta avtal sägs upp.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
§ 112 Domare Sk Habo 2019 
CS beslutade att ändra till Berndt Weber i stället för Jürgen Maibuchen. 
 
§ 113 Övriga frågor 

a) Kostnader årsmötet och org. Konferensen 2018 
Frågan diskuterades och hur fördelningen sker till distrikten. 
Frågan bordlades till nästa möte. Henrik fick i uppdrag att inkomma med förslag. 
 

b) Paneldiskussion årsmöte 
CS beslutade att detta ska genomföras mellan kl 10:00-12:00. 
 

c) Motion från Sd Skåne 
CS avslog motionen dp den inkommit för sent och behandlas ej. 
 

d) Ny Schäferhundklubb Sölvesborg 
CS beslutade att godkänna den nya klubben som återuppstod. 
 

e) SBK Organisationskonferens januari 2019 
CS beslutade att Mats F och Maria deltager på konferensen. 
 
 

§ 114 Nästa möte  
Avhålls den 19-20/1, 2019 Scandic Jönköping. 
 
 
§ 115 Mötets avslutande 
Ordförande tackade för kvällens förhandlingar och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
Mats Falkeman            Leif Einarsson 
Mötessekreterare            Ordförande 
 
 
                                                                 
     

          Justeras: 
           Gunnar Furuvik  


