
 

 

 
 
 
 
 

Svenska Schäferhundklubben, CS möte  
Plats: Telefonmöte 
Datum: 2018-02-14 
 
Närvarande:  Leif Einarsson, ordförande                                                                                                                      

Fredrik Steen, vice ordförande 
Anders Carlsson, kassör  
Mats Falkeman, sekreterare 
Magret Selander, kansliet 
Mats Höglund, suppleant 
Mona Djurfelt, suppleant 
Jan Nilsson, bruksprovskommittén, endast § 147 och § 151a 

Ulla-Britt Norberg,adjungerad org. konferens SBK, endast § 144 

                                           
Ej meddelat förhinder: Mikael Ström 
   
 
§ 137 Mötets öppnande 
Leif hälsade de närvarande välkomna och öppnade därmed mötet.  
 
§ 138 Närvarokontroll 
Mona Djurfelt gick in som ordinarie ledamot. 
 
§ 139 Godkännande av dagordning 
Dagordningen gicks igenom och fastställdes. 
 
§ 140 Val av protokolljusterare 
Jämte ordförande valdes Fredrik Steen att justera protokollet 
 
§ 141 Föregående protokoll                                                                                                             
Gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 142 Inkomna skrivelser 2018 
Styrelsen konstaterade att: 
 
Inkommande 3 avseende inkommen motion från SBK angående företräde bruksraser, är 
avklarad. 
 
Inkommande 4 Skyddsfigurantkonferens 
Lämnas utan åtgärd. Handlar om svenskbruks 
 
Inkommande 5 Sd Småland vädjan om hjälp årsmöte är avklarad. 
 
Inkommande 6 Svar ang ändrade regler för vår motion till SBK avseende företräde för 
brukshundraser vid bruksprov, är avklarad 
 
Inkommande 7 Avseende index i RAS 
CS återremmiterar detta till avelskommitten. Frågan bordlägges till nästa möte. 
 
Ink 8 Patrik Blomqvist skrivelse beträffande händelse i samband med Sk Warbergs 
utställning.                                                                                                                                              
Frågan bordlägges till nästa möte, se även ink 12 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
Ink 9 SKK AK5/2017 §140 Restriktioner för registrering pga färg 
Mats Höglund fick i uppdrag att svara på denna skrivelse. Frågan bordlägges till nästa möte 
 
Ink 10 SKK svar betr Imzedrifts Wråla från IPO SM-2017 
Detta ärende lades till handlingarna. 
 
Ink 11 RASK Hantering gällande frågor för medlemskultur är avklarad. 
 
Ink 12 Svar från Kennel Superioués gällande Warberg 180127 
Leif fick i uppdrag att, tillsammans med Fredrik, skriva ett svar . Frågan bordlägges till nästa 
möte. 
 
§ 143 Utgående skrivelser 
Styrelsen konstaerade att: 
 
Utg 8 Brev till UG IPO gällande verksamheten i Sverige är avklarad 
 
Utg 9 Brev till Björn Forsell betr händ i samb utst Warberg är avklarad 
 
Utg 10 L.E. brev till medl i Sd Småland är avklarad 
 
§ 144 Rapport SBK organisationskonferensen 
Ulla-Britt rapporterade från rasklubbsträff 2018.02.02 i anslutning till SBK´s 
organisationskonferenskonferesen 2018.02.03-02.04.  
 
Information avseende: 
Exteriörbeskrivarprotokollet till lathunden klart senast 31/6. 
RAS - staus pågående utvärderingar 
Utbildning Lathunden kommer att erbjudas och anonnseras via SBK. 
Regelrevidering inför 2022 MH/MT, UHP, UCH arbete pågår 
Ingen RAS/RUS-konferens 2018 
 
Diskussion avseende: 
Påhopp och kränkningar på sociala medier 
Snabbare förfarande ang anordnande av prov 
 
Ulla-Britt hänvisade till SBK:s hemsida för övrig information från konferensen. 
 
§ 145 Balans och resultatredovisning 2017 
Anders föredrog resultat- och balansrapport. 
 
§ 146 Budget 2018 
Anders föredrog budgeten. 
 
§ 147 UG IPO 
Fredrik rapporterade från mötet med SBK ang. UG-IPO. Arbetet pågår. Frågan bordlägges till nästa 
möte.  
 
§ 148 Ledamöter utbildningskommittén 
Göran Wessman och Robert Jönsson är tillfrågade och har tackar ja. Beslut se §152. 
Fredrik fick i uppdrag att redovisa ytterligare personer till kommittén. Frågan bordlades till nästa möte. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

§ 149 Fastställande av annonspriser tidning 
CS fastställde priserna enligt arbetsgruppens förslag, dock med resevation om att vi inte kommer att 
öka antalet sidor i tidningen. 
 
§ 150 Årsmötet 2018 
Lena Ljungkvist rapporterades som sekreterare på årsmötet. 
 
Årsmötesordförande blir Tomas Unoholt. 
 
§ 151 Övriga frågor                                                                                                                                                                                                                                                                          
a) Träningsfigurantutbildning 
Utbildningsplan har tagits fram. Fredrik fick i uppdrag att presentera detta på nästa möte. 
Tidsplan för utbildningen presenterades. Beslut §152. 

 
b) Rapport från arbetsgrupp 2020 
Leif redovisad från mötet med SBK  i januari. Schäfer Riesen och Aussie var med från 
rasklubbarna. Leif kommer att sitta kvar i gruppen. 
.  
c) Mätning av hundar 
Mats Höglund informerade om hur utfallett varit under 2017 och konstaterade att 
utvecklingen de senaste fyra åren är positiv. Mats föreslog att en grupp tillsätts som arbetar 
vidare med den frågan. Beslut se §152. 
 
§ 152 Beslut 
 

a) Utbildningskommittén 
CS beslutade att tillsätta Göran Wessman och Robert Jönsson. 
 

b) Träningsfigurantutbildning 
CS beslutade att utbildningen genomförs i tre steg enligt preliminar plan:                                                    
del 1 den 25-27 maj, del 2 den 31/8-2/9 samt del 3 den 26-28/10 
 

c) Mätning av hundar 
Utställnings och avelskommitten skall inkomma med ett förslag till mötet den 28/4 angående 
mätning av hundar. Frågan bordlades till nästa möte. 

 
§ 153 Nästa möte  
Konstituerande 11 mars 2018. 
 
§ 154 Mötets avslutande 
Ordförande tackade för kvällen och avslutade mötet samt tackade styrelsen för gott arbete under det 
gångna verksamhetsåret. 

 
 
 
 
Mats Falkeman            Leif Einarsson 
Mötessekreterare            Ordförande 
 
 
                                                                 
             Fredrik Steen 

          Justeras:              


