Protokoll
Svenska Schäferhundklubben, CS-möte
Datum: 2015-08-29--30
Plats: Scandic Hotell, Örebro
Närvarande:

Anneli Hultman
Cecilia Paulson
Daniel Strandberg
Henrik Gunnarsson
Magret Selander, adjungerad
Stefan Dahlgren, suppleant

Anmält förhinder:

Annelie Bergman, suppleant
Reino Oskarsson

§ 34

Mötets öppnande
Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 35

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes med kompletteringar.

§ 36

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Daniel Strandberg.

§ 37

Föregående protokoll
Protokollet från förra mötet gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 38

Inkomna skrivelser
- Ink 62 Utökat rasregister Margaretha Carlsson
CS beslutade tillstyrka ansökan
- Ink 64 Anatomiutbildning
CS beslutade lägga ut frågan på hemsidan samt skicka den till distrikten för att
få in förslag
- Ink 65 Inbjudan Avelskonferens
Ulrica Barck och Kattis Ehrlander kommer att åka
- Ink 67 Inbjudan RAS/RUS-konferens
Reino Oscarsson kommer att åka
- Ink 69 Utökat rasregister Martin Johansson och Johan Andersson
AU-beslut är redan taget om att godkänna dessa

-

-

Ink 73 Inbjudan Rasklubbstorget My Dog 2016
Uppdrogs åt Maggan att ta en kontakt med dem ang vår monters placering som
var under all kritik förra året. Blir detta bättre så kommer vi att deltaga.
Ink 74 Fredrik Bjurklint ang reserv till WUSV VM
Har fått svar i utg 31
Ink 75 Frågor från Eva Köhlström ang WUSV-laget
Har fått svar i utg 32
Ink 77 Ansökan specialutställning Sd Stockholm
CS beslutade avstyrka detta, med motiveringen att Sd Stockholm redan har två
officiella utställningar under 2016. Tanken är dock mycket god, då avsikten var
att det skulle vara en Universalsegrar-tävling. Upplägget kring tävlingen måste
dock ses över.
Ink 78 Kommentar från Magnus Lundgren ang WUSV-laget
Endast en kommentar på vårt svar i utg 30
Ink 79 SKK ang DogWellNet
Beslutade att inte skicka någon deltagare
Ink 80 Ansökan specialutställning Sk Enköping
Till utställningskommittén
Ink 81 Ansökan specialutställning Sd Småland
Till utställningskommittén
Ink 82 Ansökan specialutställning Sk Warberg
Till utställningskommittén
Ink 83 Ansökan officiell utställning 2018 Sk Warberg
Till utställningskommittén
Ink 84 Sk Skellefteå ang utställning
Uppdrogs åt Sd-kommittén att ta en kontakt med Sd Övre Norrland

§ 39

Utgående skrivelser
- Utg 29 Yttrande till SBK
- Utg 30 Svar till Magnus Lundgren ang WUSV VM
- Utg 31 Svar till Fredrik Bjurklint ang WUSV VM
- Utg 32 Svar till Eva Köhlström ang WUSV VM
- Utg 33 Tilläggsanmälan till SBK

§ 40

Rapporter
a) Ordförande
Rapporterade från tel-möte med SBK, där ett önskemål kom upp om att vi ska
skicka en representant till distriktskonferensen.
b) Vice ordförande
Ej närvarande.
c) Kassör
Bytet av bank har kommit så långt att allt på Danske Bank fungerar nu. Nordea
kommer successivt att avvecklas under året.
Beslutades att ta fram en ny mall för reseräkning, Henrik ordnar detta.
d) Sekreterare
Inget att rapportera.
e) Ledamot
Inget att rapportera.
f) 1 suppleant
Ej närvarande
g) 2 suppleant
Rapporterade kring arbetet med en eventuellt förändrad distriktsindelning.

h) Kansliet
Har tagit fram statuter för hedersmedlem. Dessa gicks igenom och
kompletterades något, därefter fastställdes de.
i) Avelskommittén
Ej närvarande, men har lämnat skriftlig rapport. Uppdateringen av RAS skulle
varit klar till mötet idag, detta har dock inte skett. Uppdrogs åt Maggan att
tillskriva avelskommittén ang detta.
j) Bruksprovskommittén
En domar- och figurantkonferens planeras till den 4-6/3 2016. Även
representanter från övriga rasklubbar kommer att bjudas in.
CS beslutade tillstyrka detta.
k) Utställningskommittén
Sd Stockholm och Sk Enköping har inkommit med önskemål om ändringar av
datum för sina officiella utställningar 2016 och 2017. CS beslutar i enlighet
med ansökningarna. Dock hade vi önskat CUK´s bedömning av ärendena inför
vårt beslut.
Fråga om långhårens bedömning på SSM hänskjuts till organisationskonferensen. Först därefter kan beslut fattas om att eventuellt inbjuda en tredje
valpdomare.
CS efterfrågar CUK´s förslag till ledningsgrupp till SSM Utställning 2016.
CUK har inkommit med en fråga om att ordna en utställningskonferens i
samband med organisationskonferensen. CUK har många interna frågor att
diskutera och CS önskar att det arbetet prioriteras framför en konferens för alla
utställningsansvariga.
CS beslutade i enlighet med CUK´s förslag gällande Revideringen av
championatsbestämmelser för SEUCH.
l) Tidning/Nättidning
Daniel rapporterade att det är svårt att få in material både till den vanliga
tidningen och till nättidningen. CS avser att förlänga avtalet ett år till med Foto
URMA med vissa smärre ändringar.
§ 41

Pågående ärenden
a) Sk Sturup
Daniel har fått muntliga rapporter från klubben som har gjort en ”nystart” och
kommit igång bra med verksamheten.
b) SSM 2015
Svensk bruks; resultatmässigt slutade det på -12 000 kr, vilket Sd Västra yrkar
bidrag för. CS önskar få en detaljerad redovisning för fortsatt diskussion.
Utställning; ett lyckat arrangemang. I samband med SSM Utställning
genomfördes även ett mycket lyckat barn- och ungdomsläger. Ytterligare
utvärdering av SSM kommer att göras av CUK. Det ekonomiska resultatet är
inte helt klart ännu.
IPO; även detta ett lyckat arrangemang med rekordstort antal anmälda, 49 st.
Det ekonomiska resultatet är inte helt klart ännu.

§ 42

Övriga frågor
a) SSM 2016
Utställning; CS beslutade att SSM Utställning 2016-2018 kommer att hållas i
Vårgårda som ett CS-arrangemang.
IPO; CS beslutade att SSM IPO 2016 kommer att hållas i Höör som ett CSarrangemang. CS utsåg samtidigt Daniel Strandberg och Göran Wessman till
ledningsgrupp, gruppen kan senare kompletteras med lämpliga personer.
Svensk bruks; CS beslutade att det kommer att hållas som ett inofficiellt
mästerskap 2016. Uppdrogs åt Maggan att ställa frågan till Sd Västra om de är
intresserade av att genomföra SSM Svensk Bruks 2016.
b) Hedersledamöter
Se beslut enl ovan, paragraf 40 k.
c) Organisationskonferensen
Preliminärt program gicks igenom, detta kommer senare att kompletteras med
frågor/önskemål från distrikten.
d) HD/ED-index
CS anser att det i dagsläget finns för många frågetecken kring hur ett index
kommer att fungera och att utbildningsnivån är för låg. Om ett index i
framtiden ska införas för schäfer måste det finnas en långsiktig plan och RAS
måste anpassas. CS beslutar därför att inte ställa sig bakom SKK:s förslag att
införa HD/ED-index 2016-01-01. Anneli kontaktar SKK i ärendet.
e) WUSV VM
Anneli tillfrågar lagledare och biträdande lagledare om att officiellt
representera Svenska Schäferhundklubben. Diskussioner har även förts kring
den senaste tiden turbulens kring WUSV VM.
f) Statuter årets allroundschäfer
Dessa kompletterades med att även omfatta IPO FH.
g) Kommittéer
CS tycker det är önskvärt att få in nya personer som kan hjälpa till att jobba i
våra kommittéer. Ett möte med kommittéordförandena kommer att genomföras
i samband med organisationskonferensen.
h) Katalogprogram för utställning
Daniel använde ett program från MG Events till IPO SSM i Höör, och det
fungerade bra. Anmälan görs elektroniskt och all info om hunden hämtas från
SKK Hunddata. CS beslutade att använda programmet till alla centrala
arrangemang under 2016, därefter skall utvärdering göras. Uppdrogs åt Daniel
att kontakta MG Events för att upphandla detta.

§ 43

Nästa möte
Telefonmöte den 16/9 kl 19,00

§ 44

Mötets avslutande
Anneli tackade för givande diskussioner och förklarade därefter mötet avslutat.

Ordförande:

Protokollförare:

Anneli Hultman

Cecilia Paulson

Justeras:

Daniel Strandberg

