Svenska Schäferhundklubben, CS möte
Plats: Örebro, Scandic Hotell
Datum: 2018-01-20 – 01-21
Närvarande:

Leif Einarsson, ordförande
Fredrik Steen, vice ordförande
Anders Carlsson, kassör, via telefon lördag § 126, 127 och 132d
Mats Falkeman, sekreterare
Magret Selander, kansliet
Mats Höglund, suppleant
Mona Djurfelt, endast lördag
Marlene Wikström, webbmaster
Jan Nilsson, bruksprovskommittén, endast söndag
Ingrid Hansson, utställningskommitté, endast lördag
Ulla-Britt Norberg,adjungerad org. konferens SBK, endast lördag

Ej meddelat förhinder:

Mikael Ström

§ 119 Mötets öppnande
Leif hälsade de närvarande välkomna och öppnade därmed mötet.
§ 120 Närvarokontroll
Samtliga närvarande.
§ 121 Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och fastställdes.
§ 122 Val av protokolljusterare
Jämte ordförande valdes Mona att justera protokollet
§ 123 Föregående protokoll
§ 116 b. Beslutet förtydligas ”…för handläggning och beslut”
§ 116 m Beslutet förtydligas ändras från ”har rätt att döma” till ”dömer”.
§ 124 Inkomna skrivelser
Inkommande 114/2017 besvarat och lagt till handlingarna.
Övriga inkommande skrivelser under §129,130, 131 och 134.
§ 125 Utgående skrivelser
Utgående skrivelser gicks igenom.
§ 126 Verksamhetsberättelse, budgetuppföljning 2017
Gicks igenom.
§ 127 Verksamhets- och budgetplanering 2018
Gicks igenom
§ 128 Rapport RAS
RAS är klar för remissutskick.

§ 129 Motioner årsmötet 2018
Motioner såsom inkommande skrivelser 86, 87, 89, 94, 95, 96, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110/2017 behandlades och kommenterades.
§ 130 CS förslag årsmötet 2018
Behandlades och kommenterades, varav inkommande skrivelse 91/2017.
§ 131 Remisser och enkäter SBK
Efter diskusion fick Leif i uppdrag att svar på remiss SBK, Organisation 2020. Ink skrivelse 115/2018.
Remiss av utbildningsplan för mentalitet inom SBK, ink skrivelse 117/2017, hänsköts till
avelskommittén för handläggning.
Remiss enkät MH 2017 Mentalbeskrivare, ink skrivelse 118/2017. Magret fick i uppdrag att remitter
skrivelsen till Reino Oskarsson för handläggning.
§ 132 Rapporter
a) ordf
SBK kongress 25-26/5 info.
Info om exteriörbeskrivarkonferensen.
b) v.ordf
Inget att rapportera
c) sekreterare
Inget att rapportera
d) kassör
Anders redovisade 2017 års intäkter och kostnader.
e) ledamot/Sd ansvarig
Ej närvarande
f) suppleanter
Inget att rapportera
g) kansliet/Sd ansvarig
Maggan informerade kort om kansliets arbete.
h) avelskommittén
Mats gick ingenom status på index och rapporterade att indextal finns tillgängliga på SKK,
Avelsdata. Mats H och Maggan är behjälpliga om våra uppfödare- och medlemmar har frågor
om index.
Mats och Marlene fick i uppdrag att ta fram förslag på hur vi ska hantera valphänvisningen
på vår hemsida.
i) bruksprovskommittén
IPO-FH SM, Sk Sturup är intresserad av att anordna detta i höst.
Träningsfigurantkurs planeras. Jan tar fram regler etc. om hur detta skall gå till.
Jan presenterade i övrigt aktiviteter och budget för kommitténs verksamhet under 2018, vilka
redovisas under VP 2018.
Styrelsen diskuterade framtiden för de svenska bruksgrenarna och IPO.

j) Ug-IPO
Styrelsen ställer sig frågande till UG-IPO´s´verksamhet och Fredrik Steen fick styrelsens
uppdrag att snarast föra en dialog med SBK, FS och UG-IPO.
k) Utställningskommittén
Ingrid lyfter frågor om utställningsverksamheten, vilka tillförs VP 2018.
l) PR/Info/Marknad
Fredrik informerade om att en Facebooksida lagts upp, „Svenska Schäferhundklubben“ som
är öppen för diskussioner.
Diskussion fördes om hur montrar hanteras på utställningar. Viktigt att göra dessa
representativa.
“Enkelt sponsorskap“ föreslogs och diskuterades. Fredrik fick i uppdrag att ta fram ett förslag.
m) Webbansvarig
Hemsidan är inte bra och många synpunkter har framkommit. Marlene fick i uppdrag att se
över hemsidan och komma med förslag på förbättringar.
§ 133 Övriga frågor
a) Årets allroundhund
Hedeforsens O´Ninja ägare Carina Romland
§ 134 Beslut
a) Utbildningskommitté
CS beslutade att tillsätta Fredrik Steen som sammankallande i kommittén. Fredrik deltog ej i
beslutet.
b) Preparandkurs Jan Nilsson och Ulrica Barck.
CS tillstyrker och stödjer ansökningarna, ink skrivelse 114/2017.
c) Förtjänsttecken Sk Uddevalla
CS beslutade att tillstyrka ansökningarna, ink skrivelse 112/2017.
d) Sd Västra, utbildning
CS avslår avslår ansökan då äskandet är orimligt, och budget för 2018 är ej ännu fastställd.
Ink skrivelse 1/2018.
e) CS förslag Hedersledamot
CS kommer att föreslå årsmötet ny hedersledamot.
f)

Skrivelse avseende uttagningsprinciper gällande exteriörbeskrivarkonferenser
Mats H fick i uppdrag att ta fram en skrivelse som skickas till SBK UGE.

g) Utbildning specialdomare
CS beslutar att Marcus Blomquist, Peter Schorling och Mikael Nylund efter elevtjänstgöring och
redovisning av uppfyllda antagningskrav, kan påbörja aspirattjänstgöringar till specialdomare för
schäfer.
h) IPO-FH 2018
CS beslöt att Sk Sturup genomför detta.
i)

Dispensansökan HD grad C
CS tillstyrker dispensen. Mats H fick i uppdrag att svara SBK. Ink skrivelse 2/2018.

§ 135 Nästa möte
Telefonmöte 2018-02-1814
§ 136 Mötets avslutande
Ordförande tackade för helgen och avslutade mötet.

Mats Falkeman
Mötessekreterare

Leif Einarsson
Ordförande

Justeras:
Mona Djurfelt

