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Medlemsutveckling
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Sammanställning över antalet medlemmar 2002-2010 samt ombud till Svenska
Schäferhundklubbens
årsmöten
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Dagordning
Mötets öppnande
1. fastställande av röstlängd,
2. val av två protokolljusterare - tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera protokollet,
3. fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst,
4. val av valberedningskommitté om tre personer för förberedande av förslag till valberedning enligt
punkt 15 (i),
5. val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmälan om styrelsens val av sekreterare,
6. fastställande av dagordning,
7. styrelsens berättelse över det sistförflutna verksamhetsåret,
8. revisorernas berättelse över det sistförflutna verksamhetsåret,
9. fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ekonomiska dispositioner,
10. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
11. genomgång av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår samt inriktning av
verksamheten och budget för nästkommande verksamhetsår,
12. genomgång av motioner avgivna av schäferdistrikt och medlemmar vilka styrelsen bedömt ger
konsekvenser för verksamhet och ekonomi, jämte styrelsens yttrande över dessa,
13. styrelsens förslag till medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår,
14. fastställande av/beslut om:
a/ verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår,
b/ inriktning för nästkommande verksamhetsår (inkl. förändringar av
kommittéverksamhet),
c/ medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår,
d/ motioner enligt punkt 12
15. val av:
a/ ordförande i centralstyrelsen
b/ vice ordförande i centralstyrelsen
c/ sekreterare i centralstyrelsen
d/ kassör i centralstyrelsen
e/ vicesekreterare i centralstyrelsen för vilken mandattiden utgått och som
avgått före mandattidens utgång,
f/- val av kommittéordföranden alt. uppdra till CS att tillsätta ordf.
g/ suppleanter i centralstyrelsen för vilka mandattiden utgått eller vilka avgått före
mandattidens utgång, med angivande av den ordning i vilken suppleanterna har att
tjänstgöra (jfr § 9. 1),
h/ två revisorer och två revisorssuppleanter,
i/ valberedning,
j/ ombud jämte suppleanter på ett år till förbundets kongress eller uppdrag
till central-styrelsen att utse dessa,
16. fråga om omedelbar justering av punkt 14 -15,
17. av schäferdistrikten och medlemmar avgivna motioner, som ej behandlats under p. 12 och 14
jämte styrelsens yttrande över dessa, samt,
18. andra ärenden, som av styrelsen hänskjutits till mötet eller i övrigt upptagits på dagordningen.
Sådana ärenden skall före utgången av föregående verksamhetsår skriftligen ha anmälts till styrelsen.
a) förslag till ändring av stadgar

Mötets avslutande
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Verksamhetsberättelse för Svenska Schäferhundklubben 2010
Centralstyrelsen
Styrelsen för Svenska Schäferhundklubben, SBK:s rasklubb för schäfer, får härmed avge följande
verksamhetsberättelse omfattande tiden 2010-01-01 – 2010-12-31.

Styrelseförteckning:
Ordinarie ledamöter:
Tomas Moberg
Mats Falkeman
Jyrki Kyllönen

ordförande
sekreterare
ledamot

Leif Einarsson
Håkan Hvitman

vice ordförande
kassör

Suppleanter:
Dennis Lindberg

Nina Prytz

vice sekreterare

Alf Andersson (fram till okt 2010)
Britta Levin-Schmidt suppleant

Anders Carlsson
Diana Hiltunen suppleant

Revisorer:

Valberedning:
Håkan Karlsson sammankallande
Kattis Ehrlander
Mikael Cordéus suppleant

Stefan Dahlgren

Kommittéer/ arbetsgrupper:
Avel och hälsa
Brukskommittén

Utställningskommittén
IT-ansvarig
Sd-ansvarig

Mats Höglund
Monica Henriksson, Anne-Chatrin Edoff, David Lundgren, Ann Olsson
Magret Selander, Lars Larsson, Tomas Fröding
Referensgrupp: Åke Johansson, Bo Östlund, Jonas Backelin,
Patrick Petersson, Jan-Åke Victor
Ingrid Hansson, Lena Ljungquist, Catharina Axenvik och
Håkan Karlsson,
Mats Falkeman
Sune Harlén

Övriga ansvarsområden:
AU: ekonomi
AU: övriga frågor
Adjungerande ledamöter
Pris-/förlagsartiklar
SSM ansvarig
Stadgegrupp
Tidningsgrupp
Webmaster
Kansliet
MT/MH, AK
WUSV-VM
Utbildning
Redaktör
PR-marknad

ordförande, kassör
ordförande, sekreterare, adjungerande Nina Prytz, Sune Harlén
kanslist/ bitr. kanslist, redaktören
Sune Harlén
Leif Einarsson
Tomas Moberg, Roland Fors, Bo Edoff, Sune Harlén, Lasse Larsson
Tomas Moberg, Sune Harlén, Nina Prytz, URMA
Mats Falkeman
Gunilla Brenner, Sune Harlén
Avelskommittén
Brukskomittén
Jyrki Kyllönen
Urban Pettersson
Fredrik Steen

Representation:
Dansk Huvudutställning
Finsk Segrarutställning
Norsk Vinnerutställning
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Tysk Segrarutställning
WUSV-möte
WUSV-VM
Nordiska unionen
SBK-kongressen
RAS/RUS konferens

Tomas Moberg, Leif Einarsson
Tomas Moberg, Leif Einarsson
Pierre Wahlström, Tomas Fröding
Tomas Moberg, Leif Einarsson
Tomas Moberg, Leif Einarsson
Mats Höglund

Möten
Centralstyrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda möten, 7 AU telefonmöten, samt 2
kommittéordförande möten (Telefon). Organisationskonferens genomfördes 30-31 oktober.

Ekonomi
Angående ekonomin hänvisas till separat redovisning av resultat- och balansräkning.

Kansliet
Några större förändringar har inte skett under året på kansliet. Antalet ärenden per mail fortsätter,
både när det gäller inkommande och utgående kontakter. Antalet medlemmar redovisas på annat håll
i verksamhetsberättelsen, men inga drastiska tendenser har kunnat spåras under året.
Jobbet med medlemsregistret har dock ökat, och en stor del av kanslisternas arbetsdag går åt till att
reda ut olika medlemsfrågor. Folk säger sig inte få sina aviseringar i tid, man har svårt att via internet
anmäla nya adresser etc. SBK:s nya system för medlemsregistrering verkar för oss vara ganska
tungrott, även om vårt kansli får den bästa tänkbara service av den registeransvarige på SBK-kansliet.
En följd av den bristfälliga registreringen, som till viss del beror på alltför sena inbetalningar från
medlemmarna, är att många inte får sina tidningar som beräknat. Det innebär stora tidsmässiga
insatser för vårt kansli att reda ut och skicka nya. Inregistreringen av nya medlemmar via vår hemsida
är inte heller helt acceptabelt, även om det under senare delen av året blivit betydligt bättre.
En arbetsuppgift som, trots påpekande till SBK under ett flertal år, fortfarande är mycket
arbetsbetungande och irriterande, är systemet med tävlingsanmälningar till vårt kansli i stället för till
arrangören. Här lägger kansliet och kassören ner mycket tid på att allt skall fungera. Någon förståelse
från SBK för detta problem verkar inte finnas.
SBK:s nya system för fakturering av stamboksföringsavgifter innebär också en tidskrävande del av
kansliets arbete.
En liten förbättring, nästan marginell, har skett när det gäller inrapportering och rutiner inom olika
områden, som t ex fel blanketter användes, för sena beställningar (väldigt ofta resultathäften), felaktig
rapportering av tävlingsresultat mm.

Tidningen
Svensk Schäfertidning utkom under 2010 programenligt med sex nummer och enligt uppställda
riktlinjer. Totalt har 332 sidor publicerats under året, vilket är 24 sidor sidor färre än föregående år.
Innehållet har bestått av ca 19% annonser, 4 % artiklar om medicin och vetenskap, 15 % artiklar av
brukskaraktär, 28 % utställningsinformation samt 34 % övriga artiklar. Tidningarna har utkommit under
fast given utgivningsplan.
Liksom år 2009 presenterades SSM i ett mycket fylligt och utökat nummer. I detta referat
presenterades samtliga deltagande hundar med namn, placering, kritik samt stamtavla i tre led.
Dessutom återgavs färgbilder på de främsta hundarna i varje klass. Dessvärre stördes ju hela SSM
av det myckna regnandet, vilket också påverkade tidningens resultat.
Glädjande nog kan vi också konstatera att en ordentlig redovisning har skett i tidning nummer fyra av
bruks SSM samt VM lagets prestationer i nummer sex.
Vi konstaterar också att de olika hälsoartiklar som presenterats under året fått ett stort gensvar bland
våra läsare. Förutom artiklar från vår hälsoansvarig så har vi tacksamt fått del av intressanta
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hälsoartiklar från Lantmännen-Doggy, Royal Canin och Agria. Från tidningen Pass På har vi också
funnit trivsamma artiklar som publicerats i vår tidskrift.
Annonsintäkterna har varit ungefär som intäkterna de senaste åren. Detta trots den alltmer växande
Internet-marknaden som tar många av ”våra” annonser.

PR
Vi har under året bland annat hjälpt till att marknadsföra Schäferhunden och framförallt det nya
”Schäfermärket” i press och media.
Vi deltog på Sd konferensen och på något Cs möte. På Cs mötet informerade vi om hur vi ser på
situationen och därtill några lämpliga åtgärder.
Till Cs har också en fråga ställts om hur Cs vill marknadsföra klubben. Vad är det vi vill nå ut med?
Vi anser att det är viktigt att ta en bestämd riktning i hela klubben så fort som möjligt.
Vi har haft en monter på de två största utställningarna i Sverige där vi marknadsfört vår ras och klubb
efter bästa förmåga. Mycket kan göras mycket bättre och vi har tagit till oss av viss kritik.
Vi ser att ett av de största problemen är att klubben inte är helt överens om vad vi ska nå ut med, vad
vi vill att riktningen för vår klubb är.
Vi har också varit delaktiga i ett par viktiga möten med framtida samarbetspartners och hoppas nå
fram till ett bra samarbete under 2011.

Sd/Sk
Under året har en del diskussioner skett om några Schäferhundklubbars etablering.
Styrelsen räknat med att detta skall kunna lösas i början av 2011.
Årets konferens på Scandic Sollentuna kan betecknas som mycket bra där många tunga frågor
belystes. Som vanligt var dock inte alla distrikt representerade. Det är verkligen synd att inte alla inser
vilken oerhört viktig bit i vår verksamhet denna konferens är för att för att informera sig om nyheter,
uppdatera rutiner och inte minst knyta kontakter med andra distrikt. Referat från konferensen har varit
införd i vår tidning.
Under året har lokalklubbsverksamheten varit lite ”upp och ner”. En klubb har lagts ner, Linköping
Nord, som dock ersatts av en ny klubb, Linköping, på samma plats men med helt ny styrelse. I
Dalarna har tyvärr båda lokalklubbarna (Avesta och Ludvika/Borlänge) lagts ner, vilket innebär att
Dalarna i dagsläget inte har någon fungerande lokalklubb.
Två nya lokalklubbar har bildats; Westbo i Småland och Assartorp i Skåne.
Tyvärr är kunskaperna om föreningsteknik lite bristfällig ute i landet, framför allt hos lokalklubbarna, så
här måste centralstyrelsen på något sätt, i samarbete med distrikten, anordna utbildning för i princip
alla nivåer inom de olika klubbarna.

Stadgegruppen
Samtliga rasklubbar har i ett gemensamt förslag till SBK:s FS, föreslaget att en ny tidsplan för
implementering av nya stadgar för rasklubbar inom SBK skall gälla. SBK:s FS har till kongressen
föreslaget en annan tidsplan, vilket också kongressen beslutade om. Schäferhundklubben tillsammans
med 6-7 andra rasklubbar reserverat sig mot beslutet.
FS har beslutat att Ionie Oskarsson skall vara kontaktperson för Schäferhundklubben. I ett möte
mellan Schäferhund klubbens Ordförande och Ionie har man varit överens om att försöka hitta en
lösning för att komma ur det dödläge som föreligger. Det är styrelsens förhoppning att vi kommer fram
till en för båda parter bra lösning.
Detta innebär att Svenska Schäferhundklubben inte kommer att kunna följa den tidplan som föreligger.
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IT
Hemsidan har uppdaterats med resultat från prov och utställningar. Även hälsostatistik har
uppdaterats. I övrigt fortsätter arbetet med att finna en lämpligare layout på hemsidan, då många
anser att det bl.a. är svårt att hitta information på hemsidan.
Nedan visas statistik (unika besökare) på hemsidan under året:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
6008 5547 5908 5873 6526 5935 8163 6209 5844 6034 5345 4672
När på dygnet är man mest aktiv?

Kommittén för Avel och Hälsa
Avel
Avelskommittén har under året arbetat efter en förnyad arbetsordning där kommitténs åtta medlemmar
i samverkan har haft ansvar för varsitt specialområde enligt följande:
Ordförande
Mental
Exteriör
Avelskorning
Valphänvisning
Uppfödare
Hälsa
Statistik

Mats Höglund
Anne-Chaterine Edoff
Morten Nilsen
Micke Cordeus
Gunilla Brenner
Sune Harlén
Monica Henrikssson
David Lundgren

Kommitténs har huvudsakligen kommunicerat via mail, därutöver ett telefonmöte och ett improviserat
möte i samband med SSM (endast fyra deltagare).
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Kommittén har varit representerad vid SBK:s RAS/RUS-konferens 10-11 april, vid SBK:s
Exteriörbeskrivarkonferens 2-3 oktober, vid Schäferhundklubbens Organsationskonferens
30-31 oktober och vid SBK:s Uppfödarkonferens 27-28 november.
Avelskorningar
Under året har 13 Avelskorningar genomförts med totalt 41 startande hundar.
23 hundar korades i klass 1.
1 hund korades i klass 2.
15 hundar livstidskorades i klass 1.
2 hundar ej godkända.

Redovisning avelskorade hundar
En layout för presentation av korade hundar på hemsidan är framtagen och registrering av korade
hundar 2010 är nu i full gång. För att slippa den mycket tidsödande omregistreringen från
maskinskrivna protokoll, uppmanar vi alla arrangörer att i fortsättningen använda Micke Cordeus
databaserade system vid korningarna.
Officiell status Avelskorning
Arbetet med att ge Avelskorningen officiell status har äntligen kommit igång och sker i samarbete med
SBK. Första steget i denna process är att vårt cykelprov (UHP) blir officiellt godkänt av SKK.
Mentaltester
2009 MH-testades 1.316 schäferhundar varav 18 med avbrutet prov, på MT deltog 369 hundar varav
37 ej godkända, på korningens exteriördel deltog 206 hundar varav 19 ej godkända. 2010 års siffror
ännu ej uppdaterade, förhoppningsvis klara i slutet av januari.
Exteriörbeskrivning
Satsningen på en utökad Exteriörbeskrivning har inletts. Intresseförfrågan har skickats ut till klubbens
”gamla” exteriörbeskrivare. Sju stycken svarade att de var intresserade att återuppta sin
exteriörbeskrivarfunktion. Tre av dessa hade med kort varsel möjlighet att deltaga vid SBK:s
Exteriörbeskrivarkonferens i Södertälje och är nu åter auktoriserade.
SRD-listan
Årsmötets önskan om att schäfer skulle avföras från SRD-listan hörsammades inte av SKK. Trots att
utvärderingen av fransyska fronter och instabila bakdelar visade på en mycket liten förekomst, blev
beskedet att ett utträde från listan kan ske tidigast år 2014. Artikel angående SRD-listan införd i
Schäfertidningen nr.6.
Långhårig schäfer
FCI beslutade i augusti 2010 att långhårig schäfer fr.o.m. 1 januari 2011 skall räknas som en officiellt
godkänd hårlagsvariant. Schäferhundklubben har mottagit en skrivelse från SKK, via SBK, hur denna
övergång ska gå till rent praktiskt. Avelskommittén har tillsammans med Utställningskommittén
besvarat skrivelsen och konstaterar att ett flertal viktiga frågor återstår att lösa. Skrivelsen, med våra
kommentarer, är publicerad i Schäfertidningen nr.6.
SKK:s begäran till FCI om att få flytta fram startdatum till 1 januari 2012 bedömer vi som mycket
välgrundad.
Uppfödarträffar
Inga uppfödarträffar har genomförts i Schäferhundklubbens regi under 2010.

Hälsogruppen/RAS
Större delen av årets arbete har gått åt för att få logistiken runt uppdateringarna för rasdata att
fungera. Uppdateringarna ligger till grund för statistikkörningar för HD ED, mentalitet osv som skall
göras och redovisas enligt fastställt RAS för schäfer.
Tidigare år har Svenska Schäferhundklubben beställt uppdateringarna direkt från SKK. Vi har då
kunnat få beställningarna till tidningens manusstopp. Det beslöts dock att vår klubb skulle ansluta sig
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till SBK:s gratis utskick för rasdata. Således sades då avtalet med SKK upp av CS, däremot så
glömdes det att göra en beställning från SBK. SBK:s utskick av rasdata har inte haft några fasta datum
för leverans och vårens utskick sköts pga. arbetsbelastning hos SBK på framtiden. Därav har inte
hälsogruppen kunnat göra en uppdatering mellan perioden nov 2009- okt 2010!! Vilket vi verkligen
beklagar.
I statistikredovisningen har vi gjort vissa förändringar, numer kan HD statistik för enskild uppfödare
följas genom en uppdelning i mindre block om 5 års perioder. Detta för att en sämre kull avseende HD
ED statistiken skall kunna särskiljas och inte belasta uppfödarens totala statistik i 10 år.
Hälsogruppen har som tidigare år bistått SLU i deras forskningsprojekt som är kopplade till vår ras, i
dagsläget pågår forskning avseende EPI (nedsatt bukspottkörtelfunktion) samt Allergiska Dermatiter
(allergiska klådor). Arbetet har under det gångna året mestadels bestått av administrativt arbete
gentemot SLU.
Hälsogruppen / Ras gruppen har under det gångna året avslutat revideringen av RAS- Ras Specifika
Strategier. Arbetet har skickat ut till distrikten, RAS gruppen har föredragit arbetet på årsmöten och
dokumentet har legat tillgängligt för medlemmarna på hemsidan. Sammanfattning har presenterats i
Svensk Schäferhundtidning under året. Revideringen har skickats till SKK/ AK för fastställan och skall
därefter ligga till grund för avelsarbetet de närmsta 5 åren

Brukskommittén
Kommittén har varit närvarande i CS under året genom telefonmöte med vår ordförande.
Vi har haft många arbetsamma timmar för att iordningställa allt som krävs för att verksamheten skall
rulla på.
Kommittén har bestått av Magret Selander, ansvarig, Lars Larsson, samt Thomas Fröding.
En förlagsgrupp har funnits om 5 personer, Åke Johansson, Bo Östlund, Jonas Backelin,
Patrick Petersson samt Jan-Åke Victor.
Kommittén har haft löpande kontakt under året, via mail och telefon.
I kommittén förekommer bl.a. administrativt arbete så som:
 alla prov som inkommit har lagts ut på hemsidan
 varit behjälpliga vid olika frågor som berör Bruksproven
 rättelser på felaktiga resultatlistor
 ansökningar för 2011 gjorda
 uppdaterat info-pärmens flikar
 SM-tävlingen i Skillingaryd.
 VM i Tyskland.
 information till Sd/lokala schäferhundklubbar
 information till tidningen
 domare/figurant statistik
 provledarutbildningar har genomförts ute i landet
 träning/tävlingsfigurantutbildningar har genomförts ute i landet
 RAS-SM i Romelanda
 ansökningar utländska domare för 2010/11
 nya UHP domare har utbildats.
 framtagning av riktlinjer för Instruktörsutbildning av IPO samt BSL
 domarkonferens inför 2011 klar, endast ekonomin saknas.
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Provstatistik
Totalt sökta prov för 2010
Totalt genomförda prov 2010
Totalt tävlande hundar 2010
Totalt godkända hundar vid prov/tävling
Totalt icke godk. hundar vid prov/tävling
Utdelade cert vid officiella bruksprov
Utdelade cert vid RAS-SM

10/403
09/375
10/255
09/256
10/873
09/788
10/501
09/526
10/135
09/182
27 IPO/BHP
5 samt 6 certp

08/409
08/246
08/870
08/549
08/192

(Dessa siffror innefattar endast Schäfer, och prov gjorda inom Svenska Schäferhundklubben
exkl. SSM)
Totalt har 31Domare tjänstgjort (inom de internationella proven) samt 34 Figuranter (inom de
internationella proven).
Totalt har 12 domare tjänstgjort vid UHP
Tjänstg domare (internationella proven)
Tjänstgörande figuranter
(internationella proven).

09/15,08/14
09/33, 08/34
09/33, 08/42

För fjärde året har vi fått lov att arrangera de Svenska bruksproven.
Och resultatet av detta blev som följer (siffrorna inkluderar SSM-svenska brukset.):

Antal sökta
Antal genomförda

Lydnad
19
5 inkl SSM

Bruksprov
9
2 inkl SSM

Tyvärr har många prov blivit inställda pga. det inte funnits några hundar att tillgå, samt att prov legat
för nära varandra så att konkurrensen blivit för stor. Detta plus att SBK inte kan referera till resp.
arrangör utan endast som helhet till Svenska Schäferhundklubben, utgör ett stort problem för oss.

Påpekas bör att av 403 ( 375) ansökta prov har hela 148 (119) stycken blivit inställda detta utgör hela
36,7%. (46,44). Dock skall nämnas att vi i början och slutet av året drabbades av mycket snö.
Summan gör att vi blivit bättre sedan förra året, med fler antal arrangerade prov.

Detaljerad provstatistik för 2010 (Inom parantes 2009 års siffror)
BH

BSL

Antal sökta

95 (96)

Antal genomförda

62

(63)

BSP

117 (109)
60

(65)

BHP/IPO

IPO/FH

UHP

36 (32)

118

(110)

7 (14)

23

(33)

13 (15)

80

( 89)

3

14

(24)

(4)

Antal hundar

165 (217)

110 (160)

25 (37)

280 (311)

6 (11)

45

(144)

Antal godkända

147 (146)

70 (108)

21 (37)

209 (208)

6

(0)

42

(142)

71 (103)

0

(0)

3

(2)

Antal icke godkända

18 (19)

KL. 1

40

(41)

KL. 2

BSL

61

(69)

23 (51)

BSP

13

(29)

12 (6)

IPO/FH

6

(11)

IPO/BHP

103 (109)
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53 (72)

4

KL. 3
26

Cert
(40)

124 (130)

27 (31)
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Gk kl.1

Ej gk. Kl.1

Gk kl.2

Ej gk kl.2

Gk kl.3

Ej gk kl.3

BSL

41 (49)

20 (20)

12 (31)

11 (20)

17

(28)

IPO/BHP

80 (70)

23 (39)

41 (52)

12 (20)

88 (86)

9 (12)
36

(44)

SSM-Bruks (Internationella grenarna)
Svenska Schäfer-Mästerskapen i bruks för de internationella provformerna arrangerades i år av de
lokala Schäferhundklubbarna i Småland även detta år med Skillingaryd som centralort.
Mästerskapstävlingarna omfattades även i år av IPO/BHP 3, BSL 3, IPO/FH samt Ungdomsmästerskapet, men som föregående år fick Agilitymästerskapet åter ställas in.
Domare vi tackar och som ställde upp detta år var:
A
Jan Ahlqvist
B
Peter Larsen
C
Thomas Fröding
IPO/FH
Lars Chylwik
Överdomare: Anders Eriksson
Provledare: Patrick Petersson
Figuranter:

Anders Granlund, Mikael Johansson, Calle Mölleborn och Mattias Eriksson

Medaljörer:
IPO/BHP

21 deltagare (29/2009)

1:a
2:a
3:a

Mathias Samuelsson/Imzedrifts Noggy
Annika Kristensson/Imzedrifts Index
Jimmy Söderbäck/Blixtra vom Scandinawian

BSL

3 deltagare (5/2009)

1:a
1:a
3:a

Marie Ostheller/Racystars Bad Blizzard
Esko Varpula/Entres Hoffra
Ulrika Adolfsson/Utzzi v Thielenhof

IPO/FH

3 deltagare (5/2009)

1:a
2:a
2:a

Anette Mylläri/Hettex Ådin
Ilona Szabo/Kvasers Drome
Jan Nylin/Ängsbackens Ricci

287 p
279 p
274 p
169 p
169 p
165 p
198 p
181 p
181 p

Ungdoms-Mästare i BSL 3 (3deltagare)
1:a
2:a
3:a

Matilda Edblom/Turbaz Mikki
Rikard Näslund/Jabina Rex
Emma Gustafsson/Divahedens EÍpo

182 p
161 p
118 p

Ungdoms-Mästare i IPO 3 ( 2deltagare)
1:a
2:a

Felicia Kristensson/Imzedrifts Niska
Bruten

273 p

SSM-Bruks (Nationella grenarna)
Svenska Schäfermästerskapen i nationellt bruks avhölls till mångas glädje även detta år, och
arrangerades åter av Sd Västra med centralort Romelanda, beläget ca 8 km nordost om Kungälv.
Ett arrangemang som vi får hoppas skall återkomma vart år.
Domare/figuranter som ställde upp för oss i år och som vi tackar:
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Lydnad:
Spår:
Sök:
Rapport:
Skydd:
Figuranter:

Willy Gustafsson // Klas-Göran Andersson
Dennis Lindberg / Gunnel Hjort
Rune Lövenius / Per-Olof Andersson
Erik Olausson / Bengt Hallberg
Birger Andersson / Reino Oskarsson
Stefan Ståhlstrand, Robert Lindström, Richard Ljungström och Sverker Lindblad

Medaljörer:
Lydnadsklass Elit
1:a
2:a
3:a

Spårgruppen Elit
1:a
2:a
3:a

(3deltagare)

Ann-Marie Åkesson / Torneryds Lippe
Lasse Henningsson / Kurants Joker
Camilla Hallgren / Kiragårdens Nixx

(24 deltagare)

Ronny Schneider / Kiragårdens Nima
Dennis Arthursson / Wilses Dizel
Kristina Fornstedt / Rapports Lycca

Rapportgruppen Elit

(4 deltagare)

Tyvärr blev det ingen placering inom denna grupp.

Sökgruppen Elit
1:a
3:a

Skyddsgruppen Elit
1:a

(3 deltagare)

Annelie Ohlsson / Hedeforsens Mixa
Christer Haggren / Iaxedex Balder

(2 deltagare)

Andreas Larsson / Esswalds Nita

WUSV-VM
Arrangerades detta år av Spanien/Sevilla.

Placeringar
Plats 26
Plats 27
Plats 41
oplac
reserv

Jimmy Söderbäck/Blixtra av Scandinawian
Annika Kristensson/Imzedrifts Index
Felicia Kristensson/Imzedrifts Niska
Dan Andersson/Turbaz Onni
Ann-Marie Frånlund/Önnegårdens Quinto, deltog ej

272p
271p
265p

Lagledare för 2010 var Thomas Fröding samt Pierre Wahlström.
Vi tackar vi alla sponsorer som så välvilligt ställde upp och gjorde det möjligt för oss att deltaga på VM
detta år. Sedan att inte förglömma alla Schäferägare och tillika medlemmar som ställde upp och
tävlade på SBK:s SM med sina fina placeringar och tillika under de Nordiska tävlingarna ingen nämnd
ingen glömd.

Utställningskommittén
Den centrala utställningskommittén har bestått av av Ingrid Hansson, Lena Ljungquist, Catharina
Axenvik och Håkan Karlsson, som är kommitténs representant att vara Avelskommittén behjälplig, när
det gäller utbildning av domare för specialutställning.
Enligt utställningskommitténs arbetsbeskrivning har kommittén arbetat med kontroll av inskickade
utställningsredovisningar, där mycket tid har gått åt att granska och i vissa fall skriva om prislistor för
officiella utställningar innan dessa skickats till SBK.
Arrangörer som på ett eller annat sätt haft oklara redovisningar eller inte följt befintliga regler har i
konstruktiva mail eller brevledes fått detta påtalat. I förekommande fall har även kopior skickats till
respektive distrikt och till kansliet för kännedom.
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Kommittén har arbetat enligt den framtagna verksamhetsplanen genom att utbilda både
utställningsansvariga och ringsekreterare för specialutställning.
Under året har tre kurser för utställningsansvariga hållits med sammanlagt 18 deltagare. Fem kurser
för ringsekreterare spec. utställning har hållits med sammanlagt 22 deltagare. Fem stycken har
fullgjort sina aspiranttjänstgöringar och är därmed klara ringsekreterare för specialutställningar och har
tilldelats funktionärskort.
I Info-pärmen under Flik 5-8.0 och 5-8.1 finns klubbens alla utbildade ringsekreterare och
utbildningsansvariga gällande specialutställningar.
I samband med organisationskonferensen anordnade kommittén en endagars kurs för certifierade
utställningsansvariga och officiella ringsekreterare för att möta de nya kraven som ställs i och med de
samnordiska utställningsreglerna som gäller fr.o.m. 2010-01-10. Kursen samlade 7 deltagare.
Kursledare var Catharina Axenvik.
Fyra stycken infomail har under året skickats till distrikten f.v.b. till de lokala schäfer-hundklubbarna
innehållande diverse utställningsinfo både för special- och officiella utställningar samt påminnelse om
stoppdatum för utställningsansökningar.
Kommittén har liksom tidigare år varit CS behjälplig genom att skicka officiella inbjudningar till
utomnordiska domare samt till SKK, när det gäller ansökan om utställnings-Freigabe.
Klubben har under året arrangerat 15 utställningar av sammanlagt 18 ansökta. Två
specialutställningar och en officiell utställning ställdes in, den senare av SBK.
2010
antal
utst.
9
15
6

Spec.utst.
Valputst.
Off.utst.
SSM-vuxna
SSM-valp
Totalt

15

2009
anmälda
303
395
243
234
200
1375

deltagit
266
328
212
159
139
1104

2008
antal
utst.
14
20
6

20

Anmälda

deltagit

463
605
259
275
254
1856

397
527
216
181
177
1498

antal
utst.
13
18
5

18

anmälda
459
576
229
265
264
1793

Domare från 4 olika länder har dömt vid dessa utställningar.
SSM
Klubbens utställningsmästerskap hölls för tredje året i rad i Skillingaryd.
Tjänstgörande valpdomare var Åke Imland, Sune Karlsson och Leif Einarsson.
Klassvinnande valpar
4-6 mån
6-8 mån
8-10 mån
10-12 mån

hanar
hanar
hanar
hanar

Cayira´s Janko
Ebafarmens Happy
Ebafarmens Clark Kent
Team Marlboro Cosmo

tikar
tikar
tikar
tikar

Cayrira´s Jasmine
Rothco´s Centa
Falkøen´s Øko-No-Mika
Ascari´s Arissa

Tre av elva möjliga avelsklasser valpar ställde upp.
Av elva möjliga uppfödargrupper valpar ställde fem upp som placerade sig enligt följande:
1:a Kennel Ebafarmen, ägare Freddy Flinthage, Sölvesborg
2:a Kennel Beathalandet, ägare Charlotte och Peter Edman, Habo
3:a Kennel Nordblick, ägare Stefan Eriksson, Hörby
4:a Kennel Piastigen, ägare Pia och Stig Amnebrink, Bor
5:a Kennel Hylteland, ägare Monika och Marcin Zielinski, Skurup
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deltagit
392
507
208
169
190
1466
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Klassvinnare vuxna
Tjänstgörande domare vuxna var Bernhard Norda och Frank Goldlust, Tyskland.
12-18 mån hanar
Quattrogårdens Grizzly
tikar
Seebacks Nathalie
18-24 mån hanar
Emindos Zeppo
tikar
Solholmens Jafri
24 – mån
hanar
Gotcha von Santamar
tikar
Gloria vom Valtenberg
Två av 5 möjliga avelsklasser ställde upp.
Av åtta möjliga uppfödargrupper ställde fyra upp som placerade sig enligt följande:
1:a Kennel Mischaland, ägare Anders och Susanne Eriksson, Örsundsbro
2:a Kennel Quattrogården, ägare Thomas Larsson och Carina Dahlman, Umeå
3:a Kennel Rallarbo, ägare Petter Mehlum, Norge
4:a Kennel Anemico, ägare Mikael Cordélius, Örsundsbro
Slutligen vill utställningskommittén rikta ett varmt tack till våra huvudsponsorer AGRIA, Purina Pro Plan
och Royal Canin.

Ungdomsrådet
Följande aktiviteter har genomförts under året:
 www.schaferungdom.se med emailadress ungdom@schaferhundklubben.se
 Skapat tryckmaterial/profil för Schäferungdom
 Barn med hund på SSM Skillingaryd, Ann-Cathrine domare
 Ungdomar behjälpliga under hela SM i Skillingaryd
 Ungdom som sjöng alla nationalsångerna under SM-veckan
 Ungdomar på invigningarna
 Möte med ungdomarna på SM ledd av Ann-Cathrine, där bl.a. undersökningarna genomfördes
 Monter under SSM
 Samlat in namn på ungdomsansvariga i landet
 Telefonmöten och träffar på olika platser för planering
 Fått in intressen för sponsorer
 Börjat med ”handlerpoolen”, under SM var det många hundägare/uppfödare som frågade oss
om hjälp

Våra visioner







Få igång en ”ungdomstävling” där man samlar poäng på olika tävlingar under året för att
kunna kåra en vinnare
Jobba mot uppfödarna. Få uppfödarna att engagera sina valpköpares barn/ungdomar och på
det sättet motivera flera
Sänka tävlingsavg. För ungdom
Nordiskt samarbete med tiden
Få en tid för uppvisning på lokala arrangemang, men framför allt på SM
Få till enklare ungdomsträffar runt om i landet som träffas för träning och ha kul ihop. Inget
som måste gå genom Ungdomsrådet

Kvar att genomföra







Få fram lämpliga personer för att fortsätta driva ungdomsarbetet vidare. Det är svårt att låta
allt jobb bäras på två axlar, så mer driftiga människor måste in och hjälpa till och avlasta.
Lämpligen bör det vara någon som inte har så många övriga uppdrag runt om sig
Få fram tydliga arbetsfördelningar
Budget 2011
Verksamhetsplan för 2011
Träffa ungdomsansvariga och ge dem en ”kick” för att komma igång på lokal nivå

Jag vill rikta ett extra stort Tack till Dennis Lindberg för det engagemanget som han har visat
ungdomsarbetet under året. Det är inte Dennis belastning att ungdomsarbetet inte kommit längre än
så här. Dennis har varit exemplarisk med stöttning och liknande, men inom ungdomsrådet har inte alla
gjort det som varit sagt och det är synd. I en grupp om tre personer så är det viktigt att ”En för alla, alla
för en” fungerar.
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Draghundsportförbundet
Klubben deltog på årsmötet med en representant. Vi har för avsikt att få igång denna verksamhet.

Svenska Schäferhundklubbens centralstyrelse 2011-

-

___________________________________
Tomas Moberg / ordförande

__________________________________
Leif Einarsson / vice ordförande

___________________________________
Mats Falkeman / sekreterare

__________________________________
Håkan Hvitman / kassör

___________________________________
Jyrki Kyllönen / ledamot

___________________________________
Nina Prytz / suppleant
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Dennis Lindberg / suppleant

Sid 18

Verksamhetsplan 2011
Kommittén för AVEL och HÄLSA


intensifiera sin verksamhet för att ytterligare förbättra schäferns hälsa, mentalitet,
arbetsegenskaper och exteriör enligt nyreviderat RAS-dokument.



redovisa sitt arbete i form av artiklar och sammanställda statistikredovisningar i
Schäfertidningen och på klubbens hemsida.



fortsätta samarbetet med SKK och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) avseende
rasrelaterade hälsoprojekt och genetiska studier.



tillsammans med Schäferdistrikten anordna regionala uppfödarträffar.



vara representerade på avelsrelaterade möten och konferenser med efterföljande
återrapportering.



vidareutveckla Avelskorningen beträffande praktiskt upplägg, presentation av korade hundar,
officiell status och ökat deltagarantal.



verka för att fler Exteriörbeskrivningar anordnas och att nya exteriörbeskrivare auktoriseras.



utreda om klubbens valphänvisning i högre grad kan användas som ett styrmedel i
avelsarbetet.

Brukskommittén
(med inriktning för år 2012).
 Bruksprovskommittén kommer att under kommande år att genomföra ungefär samma
verksamhet som för år 2010.


Domarkonferenser under v 11 samt v 15




SSM-Svensk bruks genomförs under vecka 26, 3-4 Juli 2010 i Malmö, arrangör är detta år Sd
Skåne.
SSM -bruks IPO/BHP, BSL samt IPO/FH kommer att genomföras under vecka 29, 19-20 Juli i
Malmö, som arrangör här Sd Skåne.



Deltagande för VM-laget i WUSV-VM i Ukraina.



Figurantkonferens planeras 2011.
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Utställningskommittén


Kommittén kommer verka för att fler kommer utbilda sig först och främst som
utställningsansvariga och ringsekreterare för specialutställningar.



Sammanställningar av kommande års ansökta specialutställningar kommer
skickas ut till berörda distrikt så snart CS godkänt ansökningarna om någon
arrangör önskar göra vissa ändringar. I denna sammanställning kommer även
kommande års officiella utställningar delges.



Minst tre gånger per år skicka Info-mail till klubbens Sd´n f.v.b. till de lokala
schäferhundklubbarna.



Kommittén kommer även i fortsättningen vara CS behjälplig att skicka officiella inbjudningar till
utomnordiska domare samt till SKK, när det gäller att ansöka om utställnings-Freigabe.



Kommittén kommer lägga fram förslag till CS på valp- och vuxendomare när det gäller SSM
innan inbjudan sker. Kommittén svarar för inbjudan.



Kontinuerlig uppdatering av Flik 5 som gäller utställningar.



Kommittén kommer även fortsättningsvis vara utställningsarrangörerna behjälpliga gällande
diverse utställningsfrågor.

IT
Arbetet fortsätter med uppdateringar av prov- och utställningsresultat, samt allmänt underhåll av
hemsidan.

PR
Under 2011 ska vi fortsatt verka för att marknadsföra vår klubb och vår ras efter de riktlinjer Cs
bestämmer och tycker är lämpligt.
Tillsammans med Cs hoppas vi kunna hitta samarbetspartners som vill vara med och stödja vår klubb
under längre sikt.

Sd/Sk
Liksom tidigare år är huvuduppgiften att arrangera den årliga Organisationskonferensen. Planering
inför kommande år inriktar sig på att mer än tidigare anpassa innehållet till distriktens önskemål, bl. a
med ett flertal grupparbeten.
Klubbens Sd-ansvarige kommer också att vid behov hjälpa till i frågor rörande Sd/Sk-verksamheten
(föreningstekniska problem)

Kansliet
Kansliet kommer under året att ännu mer strukturera upp sitt arbete i akt och mening att ge ännu
snabbare och bättre service till klubbens medlemmar, samarbetspartners och leverantörer.
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Centralstyrelsens övergripande inriktning för 2011

























Utveckla klubben med idéer och tankar mot 2015.
Fastslå inriktning mot 2015.
Verka för att stärka Schäferhundklubben ställning inom organisationen.
Verka för att få ett positivare arbetsklimat inom klubben.
Verka för alla arbetar för att stärka varumärket.
Verka för öka antalet samarbetspartners.
Verka för att få samsyn i stadgefrågorna mellan klubben och SBK.
Verka för en bra ungdomsverksamhet.
Verka för att RAS(ras specifika avelsstrategier) blir ett gemensamt och accepterat dokument.
Följa upp de mål som finns i RAS.
Öka det internationella samarbetet.
Öka det nationella samarbetet SKK, SBK, m.m.
Ta krafttag inom området PR både internt men framförallt externt.
Utveckla medlemsvård samt medlemsrekrytering på lokal nivå.
Förbättra medlemstidningen till en högt läsvärd Schäferhundtidning.
Förändra och förbättra hemsidan.
Organisationsöversyn.
Stärka organisationen med en tydlig organisations beskrivning.
Utarbeta arbetsbeskrivningar inom varje ansvarsområde.
Implementera målstyrning.
En bra samanställning och publicering av resultat från utställningar, bruksprov och tester.
Fortsätta att utbilda funktionärer för dess verksamheter.
Fortsätta att utbilda funktionärer i föreningsteknik.
Genomföra exteriörbeskrivningar vid MH/MT.
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Valberedningens förslag
Ordförande

Tomas Moberg

Kvarstår mandatperioden 1 år

Vice ordförande

Anneli Hultman

Nyval 2 år

Sekreterare

Mats Falkeman

Kvarstår mandatperioden 1år

Kassör

Håkan Hvitman

Omval 2 år

Ord. Ledamot

Nina Prytz

Nyval 2 år

Suppleant

Peter Edman

Fyllnadsval 1år

Suppleant

Patrick Pettersson

Nyval 2 år

Revisor

Anders Carlsson

Omval 1 år

Revisor

Leif Hjälm

Nyval 1 år

Revisor suppleant

Britta Levin-Schmidt

Omval 1 år

Revisor suppleant

Diana Hiltunen

Omval 1 år

En kort presentation.
Annelie Hultman är uppvuxen med hund och skaffade sin första schäfer för ca 30 år sedan. Har tävlat i
spår och sök och är utbildad instruktör. Numera är det IPO som gäller. Hon har tävlat med flera hundar
i samtliga klasser med godkänt resultat. Har även haft stora framgångar i utställningsringen med sina
hundar. Hon är provledare och tävlingsansvarig i Sk Gefle. Är även utställningsansvarig och varit
funktionär under SSM i Skutskär i 3 år.
Hon har under större delen av sitt yrkesliv arbetat i chefsposition bl. a. som primärvårdsdirektör under
9 år med ansvar för 800 anställda. Är även av Mellansvenska Handelskammaren diplomerade
styrelseledamot. Är idag egen företagare och arbetar bland annat med chefs- och
organisationsutveckling mm. Har under många år haft styrelse uppdrag i närings- och föreningslivet.
Peter Edman arbetar som säljare sen 20 år tillbaka. Första 10 åren inom försäljning av akutsjukvård
så som HLR+L-ABC, akutväskor, ögondusch, brännskador och första förband. Har även utbildat inom
L-ABC.
Senaste 10 åren jobbar jag som försäkringskonsult för Agria Smådjur som också är
samarbetspartner med Schäferhundklubben.
Kunderna är uppfödare av alla raser men framför allt schäfer.
Har arbetat inom föreningslivet såväl i Jönköpings BK , SK Habo och ett flertal olika
idrottsföreningar under åren.
Peter har tävlat i ett flertal olika bruksgrenar med sina hundar, bla. elit spår, elit lydnad ,svensk
skydd och även senare år i IPO.
Peter bedriver uppfödning av schäfer under kennel Beathalandet sedan 1995 och är utbildad
och auktoriserad träningsfigurant, Testledare och Mh figurant. Verksam i SK Habo och SD
Småland
Patrick Pettersson började sin bana i SBK där han tävlat fram sin hund till spårchampion. Han har
även varit med i styrelsearbeten inom sin lokala SBK klubb som suppleant och vice ordförande. Är
utbildad MH-figurant och tävlingsledare. Patrick är idag aktiv med sin hund inom IPO. Utbildad
tävlingsansvarig och var tävlingsansvarig för internationella brukset SSM-2010 i Skillingaryd. Är aktiv i
SK Hok och sitter i styrelsen för Sd Småland.
I sitt yrke som säljare/tekniker är han serviceinriktad och van att hantera kundkontakter.

Nina Prytz tidigare suppleant och som vi ser som klubbens framtida sekreterare.
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Leif Hjälm Mångårig erfarenhet som kassör i Sd och Sk.

Kommittéordförande skall årsmötet välja eller ge CS uppdraget att tillsätta dessa.
Utställningskommitté
Brukskommitté
Avel/Hälsokommitté

Valberedningen föreslås och väljs av årsmötet.
En ledamot skall väljas på 3 år, fyllnadsval av ledamot 1 år och ett suppleantval på ett år.
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Motioner
Motion 1
Sd Sthlm vill att domare och figuranter på SSM IPQ inte ska ha hund med från egen
uppfödning eller som funktionären deläger
Motivering
Detta skulle egentligen vara en självklarhet och inte behöva vara föremål för en motion.
Svar :

Centralstyrelsen avstyrker motionen.

Motivering:

Centralstyrelsen arbetar i motionärens anda.

Motion 2
Sd Sthlm vill att SSM IPO skall arrangeras under ett veckoslut (fredag - söndag).
Motivering
Ett arrangemang som SSM som går under ett veckoslut kommer att generera mer
deltagare och större publik. Därmed också en bredare och högre kvalitet.
Svar:

Centralstyrelsen avstyrker motionen.

Motivering:

Centralstyrelsen arbetar i enlighet med organisationskonferensens inriktning av SSMkonceptet, att det skall finnas möjlighet till variation.

Motion 3
Motion angående nyttjande av utländsk domare vid avelskorning.
Schäferdistrikt Skåne/Blekinge föreslår årsmötet att ta beslut om att häva förbudet mot att inte
få använda utländska domare vid föreningens avelskorningar. (Med utländsk domare menas domare
som är SV- auktoriserade och eller SV- erkända.)
Motivering
Som läget är idag får utländska avelskorningsdomare inte tjänstgöra vid Svenska
avelskorningar. Detta är ett beslut som begränsar föreningens utveckling och anpassning.
Vid samtliga andra prov och utställningar tillåter föreningen utländska domare, liksom vid
SSM. (dvs. De Tyska domare som inbjuds att döma SSM, får döma Skyddsarbetet, samt
utställningen, men de har inte förtroendet att döma avelskorning i Sverige).
Synergi effekten av att kunna erbjuda avelskorning för en SV -korningsdomare isbm, annan
verksamhet, typ utställning o. dyl. är mycket tilltalande.
Motionen syftar även till att öka intäkterna till föreningen, genom ett ökat deltagande med sin
Schäfer inom Sverige istället för att sända sin hund för avelskorning i annat land.
Sd Skåne-Blekinge tillstyrker motionen.
Svar: Centralstyrelsen tillstyrker motionen
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Motion 4
Sd Dalarna föreslår att:
De utländska meriterna, Sch 1-3, hos svenskägda hundar som meriterats utomlands bör
godkännas efter att genomfört ett godkänt resultat på svenska prov.
Motivering:
Idag utdelas certifikat i bruksklass. Nästa år införs nya regler men kraven för att erövra
certifikat blir kvar. För att få delta skall hunden ha meriter enligt gällande SKK:s utställnings
och championatbestämmelser.
Även utländska meriter räknas dit. Angående detta anser vi att det bör det göras en förändring.
Tyvärr har det visat sig att hundar utbildade i utlandet inte haft några kunskaper alls, därmed blir inte
meriteringsvillkoren likvärdiga. Är vi sämre på att utbilda våra hundar? Har vi en sämre kompetens hos
domare?
Modproven på SSM har diskuterats ett flertal gånger. Är det dåliga hundar eller är de inte utbildade
och tränade för det??
Mål:
Öka antalet deltagande på prov i Sverige
Meriteringsvillkoren jämställs

Svar:

Centralstyrelsen avstyrker motionen.

Motivering:

Utbildningstecken från utlandet gäller även i Sverige.

Motion 5
Motion angående Avelskorningar
Sd Sörmland föreslår att AK skall arrangeras med "kort varsel" för att på så sätt stimulera flera att
avelskora sina hundar. Vårt förslag är att man skall kunna ansöka om avelskorning under innevarande
år med ex vis 6-8 veckors framförhållning. Avelskorningen skall meddelas till angränsande Sd:n.
Sd Sörmland föreslår att årsmötet beslutar att:
Svenska Schäferhundklubben skall verka för att korta ansökningstiden för att få arrangera
avelskorning till 6-8 veckor så att ansökan skall kunna inlämnas under innevarande år.
Bifalles av Sd Sörmlands styrelse 20 10-11-08
Svar:

Centralstyrelsen avstyrker motionen.

Motivering:

Ansökningsreglerna ändrades så sent som 2009 från tre månaders framförhållning till
fastställd tidsplan vid årets början, främst av planeringsmässiga skäl. Enligt gällande
regelverk kan dock ansökan om avelskorning beviljas efter det att årsplanen är
fastställd.
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Motion 6
Motion från Sd Sörmland angående delat SSM.
För tre år sedan genomfördes ett "sammanhållet" SSM i Skillingaryd. "Sammanhållningen" bestod i att
SSM-int.bruks hölls i början av en vecka och SSM-utställning hölls i slutet av veckan. Detta skulle
utvärderas. För två år sedan genomfördes åter ett "sammanhållet" SSM. Detta skulle också
utvärderas.
I år hölls för tredje gången ett "sammanhållet" SSM. Vi har fortfarande inte sett till någon utvärdering.
Vad som tydligt framgår är att de som deltar i SSM-int.bruks deltar, och åker hem. De som deltar i
SSM-utställningen kommer till utställningen, deltar, och åker sedan hem. Ett fåtal övervarar hela
tillställningen, de flesta av dem troligen med anknytning till de firmor som har försäljning under SSMveckan, samt funktionärer.
Sportsligt lämnar SSM-int.bruks en del att önska, bl.a. flera deltagare. Det är väl ingen som tror att de
som ställt upp på SSM de senaste tre åren är allt vad schäfersverige har att visa upp? Inget ont om
dem som deltagit, de har gjort sitt bästa, men det finns rätt många duktiga hundförare, som av olika
skäl valt att inte deltaga.
Det är dags att acceptera att schäferhunden är en hund med många användningsområden.
I större delen av världen hålls huvudutställning och nationella mästerskap på olika platser vid olika
tider på året. Det fungerar till allas belåtenhet. Låt oss återgå till den modellen.
Sd Sörmland föreslår därför att årsmötet beslutar att:
SSM-utställning och SSM i bruksgrenarna inkl int.bruks huvudsakligen skall
hållas vid separata tillfällen.
(Skulle det finnas en arrangör som kan arrangera hela SSM med alla bruksgrenar inkl de
internationella och utställning under samma veckoslut så skall det naturligtvis kunna genomföras utan
nytt årsmötesbeslut.)
Bifalles av Sd Sörmlands styrelse 20 10-1 1-08
Svar:

Centralstyrelsen avstyrker motionen.

Motivering:

Centralstyrelsen arbetar i enlighet med organisationskonferensens inriktning av SSMkonceptet, att det skall finnas möjlighet till variation.

Motion 7
Motion från Sd Sörmland angående CERT på SSM.
SSM-bruksets svenska grenar har officiell status och berättigar till CERT om
erforderlig poängsumma uppnås. Så är inte fallet i BHP/ IPO vilket undertecknad anser vara olyckligt.
Det ger konstiga signaler om värdet av de olika grenarna att en SSM-segrare
i de svenska grenarna kan få CERT men inte den som tävlar i det
internationella skyddet.
Sd Sörmland föreslår därför att årsmötet beslutar att:
SSM i BHP/lPO skall ges officiell status så snart det går att genomföra tekniskt Så att även de som
tävlar internationellt skydd kan erhålla CERT på SSM.
Bifalles av Sd Sörmlands styrelse 20 10-11-08
Svar:
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Motion 8
Motion till Svenska Schäferhundklubbens årsmöte 2011 ang. mentorer till nya Sk.
Under 2010 införde CS en ny regel för nybildande Sk. Dessa skall ha mentorer som adjungeras till
styrelsen med yttrande- och förslagsrätt. Mentorerna utses av CS.
Sd Sörmlands styrelse är generellt sett positiva till förändringen, men har synpunkter på hur
mentorerna skall verka och hur de utses.
Till att börja med anser vi att det är respektive Sd som skall utse mentorer. CS kan rimligen inte känna
alla goda krafter inom klubben på Sd nivå. Även om medlemsantalet stadigt minskar finns det många
medlemmar som CS aldrig sett eller träffat.
Fortsättningsvis, CS kan inte kräva att en juridisk person (ett Sk) skall ha en utomstående person med
yttrande- och förslagsrätt i styrelsen genom att adjungeras till densamma. Det är upp till Sk-styrelsen
att adjungera eller låta bli.
Ett smidigare sätt är att utse en mentor i samråd med Sk-styrelsen och erbjuda dennes bistånd.
Formsak, javisst! Men jmf med SBK's agerande i stadgefrågan och fundera sedan på hur vi vill ha det i
vår Schäferhund klubb. Peka med hela handen eller erbjuda hjälp?

Svar:

Centralstyrelsen avstyrker motionen.

Motivering:

Vi ska ha ordning och reda i våra klubbar. Mentorns uppgift är att hjälpa lokalklubben
att bilda klubben, och få igång klubbens verksamhet
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