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Dagordning  
 

Mötets öppnande  
  

1. Fastställande av röstlängden. 
 

2. Val av mötesordförande.  

 
3. Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.  

 
4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordföranden ska justera protokollet. 
 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av 
personer enligt § 7 moment 6. 

 
6. Fråga om fullmäktige/årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 

 
7. Fastställande av dagordningen. 

 
8. Genomgång av: 

 

a. rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om 
uppfyllande av mål och uppdrag från föregående fullmäktige/årsmöte, 

b. balans- och resultaträkning och 
c. revisorernas berättelse. 

 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av 

vinst eller förlust. 
 

10. Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen. 
 

11. Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende: 
 

a. mål, 
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för 

det närmast följande verksamhetsåret, 

c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och 
d. andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 

konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 
 

12. Beslut i ärenden enligt punkt 11. 
 

13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 
 

14. Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning.  

 
15. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9. 
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16. Val av valberedning enligt § 10. 
 

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16. 
 

18. Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 
behandlats under punkt 12. 

 

Väcks vid fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen 
kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut.  

 
Mötets avslutande 

 

 
 
Verksamhetsberättelse för Svenska Schäferhundklubben 2016 
  

Centralstyrelsen 

Styrelsen för Svenska Schäferhundklubben, SBK:s rasklubb för tysk schäfer,  
avger härmed följande verksamhetsberättelse omfattande tiden 2016-01-01 – 

2016-12-31. 
 

Styrelseförteckning: 
Ordinarie ledamöter: 

Anneli Hultman            ordförande   
Reino Oskarsson           vice ordförande 

Cecilia Paulson                sekreterare  

Henrik Gunnarsson t o m 27/8        kassör 
Daniel Strandberg t o m 2/8      ledamot 

Stefan Dahlgren f o m 3/8  ledamot 
 

Suppleanter: 
Stefan Dahlgren t o m 2/8  Annika Kristensson t o m 3/8 

 
Revisorer: 

Anders Carlsson, sammank.  Lena Sönnerquist 
Mona Olsson, suppleant   

 
Valberedning: 

Mats Falkeman, sammankallande Peter Edman 
Jessica Öhlund  

 

Kommittéer/ arbetsgrupper: 
Avelskommittén   Katarina Ehrlander 

Bruksprovskommittén  Thomas Fröding 
Utställningskommittén  Peter Schorling 

IT-ansvarig   Rose Hedman 
Sd-ansvarig   Magret Selander, Daniel Strandberg 

 
Övriga ansvarsområden: 

AU ekonomi  ordförande, kassör 
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AU övriga frågor  ordförande, sekreterare, kanslist adj 
Adjungerande ledamöter kanslist, redaktör 

Pris-/förlagsartiklar  kanslist 
Stadgegrupp  Anneli Hultman, Stefan Dahlgren 

Tidningsgrupp Urban Pettersson, Lottie Edman, Daniel 
Strandberg, Göran Erman  

Webmaster  Rose Hedman 

Kansliet   Magret Selander  
MT/MH, AK  Avelskommittén 

WUSV-VM   Bruksprovskommittén 
Redaktör   Urban Pettersson 

Ag Ungdom  vakant 
 

 
Representation: 

Dansk Huvudutställning  Ingen representant 
Finsk Segrarutställning  Ingen representant 

Norsk Vinnerutställning  Ingen representant 
WUSV-möte   Peter Schorling 

WUSV-VM    Ingen representant 
SBK-kongressen   Anneli Hultman och Reino Oskarsson 

SBK:s RAS/RUS konferens  Reino Oskarsson 
 

Inledning 
 
CS är Svenska Schäferhundklubbens verkställande samt förvaltande organ med 

uppgift att leda och fördela arbetet inom klubben. Det flesta sakfrågor ska 

handläggas av kommittéer, arbetsgrupper och kansli för att, när frågorna så 
kräver, beslutas i CS. Organisationskonferensen, som brukar hållas i oktober, är 

rådgivande för CS inriktning av beslut. 
  

Styrelsens arbete under året 
I samband med utställningen i Degeberga i maj fattade CS ett felaktigt beslut 

avseende en avelskorning som fick negativa konsekvenser för styrelsens fortsatta 
arbete. 

 
Efter SSM Utställning avgick helt oväntat en ledamot och en suppleant. Ledamoten 

refererar till fattade beslut som han inte kunde ställa sig bakom, samt att han och 
styrelsen inte hade samma mål. Noteras kan att ledamoten under verksamhetsåret 

inte reserverat sig mot något beslut. Suppleanten angav att hon inte ställde sig 
bakom styrelsens kommande samtal med RSV2000. Hon kunde dock tänka sig att 

sitta kvar om ordförande ställde sin plats till förfogande. 

Tre veckor senare avgick kassören hänvisande till personliga skäl. Kassörens 
avhopp har påverkat det ekonomiska resultatet negativt då CS varit tvungna att 

köpa in delar av redovisningstjänsten. 
  

Revisorerna besökte styrelsemötet i Borås i slutet av augusti för att efterhöra hur 
de kvarvarande i styrelsen resonerade. I samband med detta möte beslutade den 

kvarvarande styrelsen att driva arbetet vidare till kommande ordinarie 
fullmäktigemöte. Dels för att CS fortfarande var beslutsmässiga, dels för att ett 

extra fullmäktigemöte skulle medföra en icke budgeterad kostnad på c:a  
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65 000-75 000 kr. Dessutom var större delen av verksamhetsåret avklarat. 
 

En skrivelse med en begäran om ett extra fullmäktigemöte inkom till kansliet den  
4 oktober från Sd Skaraborg, Sd Värmland, Sd Närke, Sd Skåne-Blekinge samt Sd 

Stockholm. Då skrivelsen inte var formellt korrekt; vilka ärenden som skulle tas 
upp var ej formulerade, inga personliga namnunderskrifter fanns, en 

distriktsordförande hade ej medgivit att hans namn stod på skrivelsen (Närke), 

samt en distriktsordförande som vid tillfället för insändandet inte var medlem i 
klubben (Skåne-Blekinge), valde CS att avslå begäran om ett extra 

fullmäktigemöte. I de flesta fall hade respektive distrikt inte heller haft något 
medlemsmöte som föregick skrivelsens inskickande. Ingen ny, korrigerad, begäran 

om extra fullmäktigemöte inkom till Centralstyrelsen. 
 

Efter propåer från SBK har styrelsen under året haft samtal med representanter för 
RSV2000 med syfte att undersöka om de var beredda att lägga ner sin förening. 

Efter ett inledande informellt möte i maj inbjöds RSV2000:s styrelse att delta vid 
CS-mötet i slutet av augusti. Efter detta planerades att RSV2000 skulle delta vid 

Organisationskonferensen för att distrikten skulle få samma information som 
Centralstyrelsen. Frågan skulle därefter diskuteras vidare med våra medlemmar. 

 
Under augusti började osakliga rykten samt desinformation och 

skrämselpropaganda från medlemmar i Svenska Schäferhundklubben att spridas  

bl a på sociala medier. Som ett resultat av detta beslutade RSV2000:s styrelse att 
inte genomföra informationen på Organisationskonferensen i oktober då de inte 

ville bli inblandade i Schäferhundklubbens interna stridigheter. 
 

Organisationskonferensen kom istället att präglas av att rensa luften och informera 
om bakgrunden till flera av CS beslut. Vidare diskuterades att om ett par år 

utveckla distriktsmästerskap inom svenskbruks och IPO för att rotera ansvaret för 
arrangemangen och få igång mer verksamhet under distrikten. 

Distrikten gav även CS ett tydligt mandat att prioritera utbildningsfrågorna 
ytterligare.  

 
Centralstyrelsen valde att bordlägga frågan om ny distriktsindelning på uppmaning 

av Organisationskonferensen. Detta med anledning av att såväl Svenska 
Kennelklubben som Svenska Brukshundklubben arbetar med förslag till ny 

organisation. Representanterna på konferensen ville därmed invänta resultaten av 

detta innan beslut fattas avseende Schäferhundklubben. CS beslutade enligt 
konferensens uppfattning. 

 
Enligt Aktivitetsplanen för 2016 är måluppfyllelsen någorlunda god, men 

naturligtvis fick höstens händelser konsekvenser, se bilaga. 
 

Under året genomfördes alla Schäfermästerskap. SSM nationellt bruks 
genomfördes åter i Romelanda under fina förhållanden. Antalet anmälda hundar 

var 70 st. 
 

SSM Utställning återvände till Vårgårda med ett ökat antal hundar (425 anmälda) 
jämfört med föregående år. Utställningen gick med drygt 90 000 kronor i vinst!  

 
SSM IPO genomfördes åter på Visingsö med ett rekordstort antal (48 st) anmälda 
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hundar. Arrangemanget gick något plus. Sverige representerades sedan på WUSV-
VM i Meppen, Tyskland, med godkända placeringar. 

 
WUSV-VM i IPO-FH genomfördes i Mukachevo, Ukraina, i april med två deltagande 

hundar från klubben.  
SSM IPO-FH genomfördes i september i trakten av Hjo med 8 anmälda hundar. 

 

Klubben hade rasmonter Stockholms Hundmässa och ett uppskattat 
informationstält under SSM Utställning. Fortfarande saknas en 

PR-ansvarig som kan fokusera på den fortsatta profileringen av klubben. 

Några utbildningar i Schäfermärket genomfördes under året.  
 

Liksom de flesta rasklubbarna för bruksraser fortsätter vi att tappa registrerade 
hundar samt medlemmar, vilket på sikt kommer att få konsekvenser för klubbens 

ekonomi.  
 

HD-index: Ett informationsmöte ägde rum i samband med årsmötet och de 

motioner som förespråkade ett införande av HD-/ED-index antogs inte. 
Under hösten har SKK presenterat en utvärdering av index, som inte ger någon 

tydlig bild kring utfallet av införandet.  
 

WUSV-VM Universalsieger ägde rum i Paderborn, Tyskland. Sverige 
representerades av Johan Holmlund med Skaybackens Saik och Tina Fridh med 

Lappfjällens Leaza.  

Mästerskapet är uppdelat på en utställningsdel samt en bruksdel, ekipagets 
placeringar i dessa discipliner slås samman till en poäng som avgör ekipagets 

totala placering. Hanar och tikar tävlar åtskilda och vid mästerskapets slut koras 

WUSV Universalsieger.  

Johan och Saik kom på sjunde plats av 35 deltagande. Tina och Leaza placerade sig 
på sjätte plats av 21 tikar. Ekipagen vill framföra ett hjärtligt tack till alla som varit 

delaktiga i genomförandet av deras resa samt önska nästa års lag lycka till! 

Årets Allroundschäfer blev IPO III Korad SEUCH Officer von Arlett, ägare Åke 

Imland, Jönköping. 
 

Möten 

Centralstyrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda möten samt  

14 Au telefonmöten. 
 

Organisationskonferensen hölls i oktober i Örebro.  
 

Ekonomi 
Verksamhetsåret lämnar ett relativt stort överskott. Angående ekonomin hänvisas 
till separat redovisning av resultat- och balansräkning. 
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Kansliet 

Arbetet på kansliet fortsatte under året med sedvanliga rutiner.  
Antalet ärenden som inkommer via mail har ökat stadigt, medan 

telefonsamtalen har varit konstanta sedan föregående år.  
Postgången har ökat avsevärt sedan föregående år.  

Kansliet har som tidigare varit behjälplig vid olika uppdrag 
gällande utskick och information till distrikt och lokalklubbar. Ombesörjt 

beställningar av diverse material där framförallt efterfrågan på våra tävlingsböcker 
har ökat enormt. Ett arbete som är mycket tidskrävande. 

Ansvarat för diverse bokningar, avlastat sekreteraren med vissa uppdrag, tillika 
varit behjälplig åt bruks-, utställnings- och avelskommittéen, samt förberett 

material till tidningen. Därtill ombesörjer kansliet att tidningsprenumeranterna 
erhåller sin tidning, såväl inom som utom Sverige. Att sköta kontakter mellan olika 

organisationer samt att klubbens postgång fungerar är andra tidskrävande 

arbetsuppgifter.  
Kansliet har uppdaterat infopärmen samt hemsidan för kommittéernas, 

centralstyrelsens samt kansliets räkning. 
Kansliet var representerat vid vårt SSM i Vårgårda. 

 

Tidningen 
Under 2016 har totalt producerats 288 tryckta sidor + omslag fördelat på sex 

tidningar. Detta blev i snitt 48 sidor per nummer, vilket är enligt det avtal som 
gäller med redaktören.  Redaktionskommittén har i år försökt ännu mer än tidigare 

att fördela innehållet så att det skall passa alla våra medlemmar. Genom 
webbtidningen fick vi en bättre jämvikt bland våra sidor. Totalt har det producerats 

tre webbtidningar under 2016. Dessa tre har som helhet innehållit 175 sidor, vilket 
kan jämföras med de tryckta tidningarna där nummer 1-3 totalt omfattade 140 

sidor (omslagens fyra sidor ej medräknade).  
 

Sedan mitten av 2016 har vi ingen producent av nättidningen, men hoppas att den 
plan som finns för att få igång webbtidningen igen snart kan genomföras! 

Enligt redaktörens beräkningar har vi haft följande fördelning på årets sidor: 
Utställningsreferat 84 sidor = ca 29 % av alla producerade sidor. Bruksrelaterade 

artiklar = 82 sidor vilket utgör ca 28 %. Cirka 40 % = 122 sidor har innehåll med 
annonser och övrig information.      

Statistik kan man tolka på olika sätt. Men ovanstående siffror visar en mycket jämn 
fördelning mellan de artiklar som främst lockar utställningsintresserade respektive 

bruksintresserade hundägare. Redaktionen tar gärna in det material de får 
inskickat och vill gärna göra en bra tidning ännu bättre! 

Annonsintäkterna har sjunkit över tid, men har legat relativt konstant de senaste 

åren. 

PR 

Diskussionerna kring ett samordnat sätt att arbeta med sponsring och PR för 

klubben har tyvärr inte hunnits med under året. 
Vi var representerade på Stockholms Hundmässa, medan vi inte hade någon 

monter på My Dog i januari. 
CS tackar alla entusiastiska medlemmar som gjort en uppskattad insats med att 

representera vår rasklubb på ett förnämligt sätt vid olika evenemang. 
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Sd/Sk 

2 lokalklubbar har lagts ned under året: Sk Birka samt Sk Järfälla. 
Kansliet har, som tidigare, även varit distrikt och lokalklubbar behjälplig i diverse 

ärenden. 
 

Stadgegruppen 
Stadgegruppen har under året bestått av Anneli Hultman och Stefan Dahlgren. 
 

 

IT 

CS, kansliet och kommittéerna måste fortsätta utveckla hemsidan som det främsta 
forumet för informationsspridning. 

 
Då Bruksprovskommittén inte har någon som kan administrera deras hemsida, 

använder de sig av sin facebooksida för snabb informationsspridning. 
Under SSM IPO fanns en särskild facebooksida för mästerskapet.  

 
Schäferhundklubbens främsta medium för informationsspridning är vår hemsida. 

Det är där våra sponsorer syns! 

 
 

Avelskommittén 
 
Kommittésammansättning 

Kattis Ehrlander, sammankallande  
Marcella Nilsson, MH/MT samt statistikinmatning  

David Lundgren, statistikredovisning 
Morten Nilsen, sakkunnig i veterinära frågor (från augusti)  

 
Pga den geografiska spridningen av ledamöter har merparten av arbetet skett via 

mail & telefonsamtal.   
 

AK´s arbetsuppgifter har prioriterats av CS och AK i samförstånd, där prio 1 varit 

RAS, då den version av RAS som SKK godkänt är från 2005. Revideringen har varit 
omfattande och tagit en mycket stor del av AK´s tid i anspråk.  

 
Statistikredovisningen har mötts av blandade reaktioner.  

Den första som redovisades var HD/ED per kennel, något som länge saknats på 
Schäferhundklubbens hemsida. Tanken med statistikredovisningen är att ge 

information till kommande valpköpare och att vara ett stöd i avelsarbetet för 
uppfödarna.  

 
Uppfödarträffar angående HD-index var planerade att genomföras under 

sommaren. Den första mötte inget intresse medan de två övriga ställdes in av 
andra skäl. I januari 2017 genomfördes en uppfödarträff med ca 30 deltagare från 

ca 20 kennlar. Bodo Bäckmo, assisterad av David Lundgren, informerade om SKK’s 
HD-index och om fördelar och nackdelar med index.  

 

Sedan sensommaren 2016 samlar AK in material avseende omröntgade schäfrar 
och schäfrar vars HD-resultat lämnats till Nordiska panelen. AK har ännu inte 
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tillräckligt med material för att kunna föra frågan om avläsningarna vidare till SKK. 
 

Inmatning av statistikuppgifter pågår fortlöpande, men underlag saknas för första 
kvartalet 2016. 

 
Mätningen av hundar på våra utställningar visar att de flesta hundarna ligger  

på eller mycket nära den övre storleksgränsen. Förhoppningsvis är detta  

början på en trend där hundarna storleksmässigt närmar sig rasstandarden.  
 

2016 års avelskorningar var 11 st. Avelskorningsresultaten redovisas på 
Schäferhundklubbens hemsida under avelskommittén. 

 
Bruksprovskommittén 
 

Kommittén har under året bestått av Thomas Fröding som sammankallande och 
Reino Oskarsson. Kommittén bör utökas under 2017. 

 
Domare- & figurantkonferens 

I februari anordnade Bruksprovskommittén en mycket uppskattad konferens i 

Kyrkekvarn för IPO-domare och figuranter med drygt 40 anmälda deltagare.  
Tyvärr fick några förhinder i sista minuten, men det dryga trettiotal som kom 

deltog i diskussioner kring bl a bedömning och regelverk. 
 

SSM bruks 
Svenska Schäfermästerskapen i svenskbruks genomfördes i Romelanda 2-3 juli 

med Sd Västra som arrangör. 
  

Tävlingen genomfördes i år med följande klasser:  
- elit spår 

- lägre, högre samt elit i sök, rapport, skydd 
  

Antalet deltagare uppgick i år till 30 ekipage, varav 20 st var schäfrar. 
Cert kom att delas ut i följande grupper: 

- spår (elit) 3 st 

- skydd      1 st 
- rapport    1 st    

   
Svensk Schäfermästare SPÅR:  Christer Haaren & Entrées Perro 

  
Svensk Schäfermästare SKYDD:   Vera Dinic & Aristoteles 

  
Svensk Schäfermästare RAPPORT: Annika Hansson & Kurants Papaya 

  
SSM IPO 

Arrangerades på Visingsö med 48 anmälda hundar. 
 

Svensk Schäfermästare IPO III:  Monica Holmgren & Cixo del Lupo Nero 
 

Svensk Schäfermästare Ungdom IPO III: Sandra Norén & Jurassic Qida 
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SSM IPO-FH 

Arrangerades i Hjo Visingsö med 8 anmälda hundar. 
 

Svensk Schäfermästare IPO-FH:  Jessica Marklund & Cutulus Kato 
 

Angående antal startande schäfrar i svenskbruks, IPO, MH och MT har SBK inte 

kunnat vara oss behjälpliga med att få fram informationen. 
 

Utställningskommittén 
 

Under verksamhetsåret har Peter Schorling och Magret Selander arbetat i 

Utställningskommittén och Maggan har även fungerat som kommitténs webmaster. 

Kommunikationen i kommittén har under året upprätthållits via mail och 

telefonsamtal. Kommittén har under året deltagit vid telefonmöten och fysiska 

möten med CS. Kommittén har under året deltagit vid ett fysiskt SSM-möte. 

Inför SSM Utställning uppdrogs åt kommittén att tillsätta ringpersonal, boka 

flygbiljetter till de inbjudna utländska domarna samt ordna med diverse diplom. 

I samband med SSM ordnades Barn med hund där 31 små handlers visade upp 

sina kunskaper och färdigheter. Domare vid detta uppskattade event var Fredrik 

Steen och Mats Höglund. 

Kommittén har liksom tidigare år varit CS behjälplig genom att skicka inbjudningar 

till utomnordiska domare samt till SKK för kännedom, när det gäller officiella 

utställningar. 

Inför år 2016 godkändes 16 utställningsansökningar, vilka alla utom en 

genomfördes.  Domare från 4 olika länder inklusive Sverige har dömt vid dessa. 

SSM Utställning 22-24 juli 2016 i Vårgårda 

Tjänstgörande valpdomare var Patrik Blomqvist, tikvalpar, Lars Nielsen hanvalpar, 

och Leif Einarsson som dömde valpar långhår.  

Klassvinnande valpar normalhår 

4-6 mån hanar Team Cayira Odin 4-6 mån tikar    Team Cayira Prinsessan 

6-9 mån hanar Gary vom Luberheide 6-9 mån tikar Team Cayira Mizzie 

9-12 mån hanar Karat’s Kimbo 9-12 mån tikar Flokkenlund Indie 

Klassvinnande valpar långhår 

4-6 mån hanar Que Sera Sera Slayer 4-6 mån tikar    Que Sera Sera Slipknot 

6-9 mån hanar Team Cayira Michel 6-9 mån tikar Bukkesti Roxy 

9-12 mån hanar Ingen deltagande 9-12 mån tikar Emindos Exzia 
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Uppfödargrupp valp 

Av 13 möjliga uppfödargrupper valpar ställde 6 (sex) upp: 

1:a Kennel Team Cayira, ägare Daniel Strandberg, Sölvesborg 

2:a Kennel Ebafarmen, ägare Freddy Flinthage, Sölvesborg 

3:a Kennel Mannos, ägare Elisabeth Sander Jonsson, Fågelmara 

4:a Kennel Nicole, Ingela Stjernqvist, Tungelsta 

5:a Kennel Que Sera Sera, ägare Linda och Jeff Jönsson, Svalöv 

6:a Kennel Thunder Dust’s, ägare Anette Elgérus, Nybro 

Avelsklass valp 

12 avelsklasser för valpar var anmälda, fem tikar och sju hanar. 

I samband med SSM delades diplomen ut till Svenska SchäferValp Vinnare (SSVV). 
  

Som domare i vuxenklasserna tjänstgjorde Harald Hohmann och Karl-Heinz Gladbach. 

 

Klassvinnare vuxna normalhår 

12–18 mån hanar Porsche v Haus 

Iskander 

12–18 mån tikar Svarthällan’s Riona 

18–24 mån hanar Bar-Baras Ajko 18–24 mån tikar Olivia vom Zidena 

24–36 mån hanar Team Cayira Hercules 24–36 mån tikar Beathalandets Queen 

24- mån hanar Xambo vom 

Suentelstein 

24- mån tikar Kranichug Ulla 

 Klassvinnare vuxna långhår 

12–18 mån hanar Dux vom Luberheide 12–18 mån tikar Komsa´s Lana En 

18–24 mån hanar Woho’s Jazon 18–24 mån tikar Nicole’s Angelina Ametist 

24–36 mån hanar Ebafarmens Pascal 24–36 mån tikar Bixbons Glimma Trolliz 

24- mån hanar Hagadahls Urax 24- mån tikar Hagadahls Rapunzel 

  

Avelsklass vuxna 

Av 14 möjliga avelsklasser för hanar deltog 4; Xambo vom Suentelstein, Owinn´s Wasco 

Baggio von Juventisty samt Quattrogårdens Grizzly,   
 

En avelsklass för tikar deltog; Kranichzug Ulla. 
 

Uppfödargrupp vuxna 

Av elva möjliga uppfödargrupper deltog fyra vilka placerade sig enligt följande: 

1:a  Kennel Kranichzug, ägare Jari Kurki, Finland 
2:a  Kennel Team Cayira, ägare Daniel Strandberg, Sölvesborg 
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3:a  Kennel Nicole, ägare Ingela Stjärnqvist, Tungelsta 
4:a  Kennel Morrgården, ägare Ronny Hjelm, Tollered 
 

Pris för bästa modprov hanar tilldelades Skaybackens Saik och pris till bästa tik  

tilldelades Björnyvens Qwinja, båda med betyget 5-5. 
  

I samband med SSM delades diplomen till Svensk SchäferVinnare (SSV) ut. 
 

Hagadals Nestor och Noraja vom Merkur-Stern fick diplom som vinnare av Fem-i-Topp. 
Pokalpris tilldelades bästa BIR-hund officiella utställning; Mischalands Idol (normalhår) och 

Trönderjycken’s Qnubbiz (långhår). 

 
Bästa uppfödargrupp officiell utställning gick till Kennel Ebafarmen. 

 
Ett stort tack till våra huvudsponsorer AGRIA och Royal Canin, men även till Happy Dog, 

Josera och Mera Dog för deras sponsring av olika utställningsklasser. 
 

Draghundsverksamheten  
Kansliet har ansvaret för draglicenserna, här har tillkommit några 
licenstagare under året. Gotland har visat ett intresse för att starta en 

draghundsverksamhet. 
 

 

Ungdomsverksamheten 

I samband med SSM Utställning anordnades ett barn- och ungdomsläger under ledning  

av AnneMarie Frånlund. Som instruktörer fanns även Tonje Nilsen, Mads Moselund och 
Tommy Munther. Barnen fick pröva på handling, lydnad, spår och lite 

andra IPO-övningar. Johan Holmlund deltog som instruktör för spårträningen. 
Tommy arrangerade även några mycket uppskattade lekstunder. 

 
 

 

 

 

Svenska Schäferhundklubbens centralstyrelse 2017-01-27 
 

 
 

_________________________  ___________________________ 
Anneli Hultman, ordförande  Reino Oskarsson, vice ordförande 

 
 

 
 

_________________________  ___________________________ 

Cecilia Paulson, sekreterare  Stefan Dahlgren, ledamot 
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Valberedningens förslag till årsmötet 2017 

 

Ordförande Leif Einarsson 1 år nyval 

Vice Ordförande Fredrik Steen 2 år nyval 

Sekreterare vakant   

Kassör  Henrik Gunnarsson 2 år nyval 

Ledamot  Daniel Strandberg 1 år fyllnadsval 

Ledamot  Anders Carlsson 2 år nyval 

Ledamot  Mona Djurfeldt 1 år nyval 

Suppleant  Camilla Jansson 1 år fyllnadsval  

Suppleant  Mats Höglund 2 år nyval 

Revisor  Lena Sönnerqvist 1 år omval 

Revisor  Mona Olsson 1 år omval 

Revisorssuppleant Vakant  1 år nyval 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Sid 17 

 

 

CS förslag till årsmötet 

 

Förslag 1 

CS föreslår att fullmäktigemötet beslutar att införande av ett HD-/ED-

index skall föregås av ytterligare informationsträffar för schäferuppfödare 

och medlemmar samt en enkät till samtliga schäferuppfödare i landet.  

Därefter skall frågan beslutas av fullmäktige. 

 

Motivering: Frågan kring HD-/ED-index är ytterst komplex och det finns 

fortfarande en stor osäkerhet kring vad ett införande kommer att medföra. 

 

Förslag 2 

CS föreslår att årsmötet beslutar att höja medlemsavgiften med 100 

kr/medlem och år f o m 2018. 

 

Motivering: I det fall att fullmäktige antar förslaget om att utöka styrelsen till 7 + 

2 deltagare, samt att inköpa redovisningstjänster samt bokslut och deklaration, ser 

Centralstyrelsen att medlemsavgiften måste ökas med 100 kr/medlem och år.  

Gäller från 2018. 

 

Förslag 3 

CS föreslår att fullmäktigemötet beslutar att den tillträdande 

Centralstyrelsen anordnar ett diskussionsmöte för schäferägare med 

anledning av den skrivelse som Bruksprovskommitténs ordförande har 

skrivit. Skall genomföras i god tid innan Organisationskonferensen 2017. 

 

Motivering: Centralstyrelsen har ställt sig bakom den skrivelse ”Dela upp 

schäferrasen omgående!” som Bruksprovskommitténs ordförande publicerat. 

Då styrelsen tycker att den tar upp många viktiga frågeställningar angående 

rasens- och klubbens framtid föreslår vi att fullmäktigemötet beslutar att den nya 

Centralstyrelsen anordnar ett stormöte i god tid innan Organisationskonferensen 

där frågeställningarna diskuteras. Samtliga schäferägare i landet, oavsett om de är 

medlemmar i Schäferhundklubben eller inte, bör inbjudas för att få bredd och djup 

i diskussionerna. 
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Motioner till Svenska Schäferhundklubbens fullmäktigemöte 2017 

 

Motion nr 1 

Vi anser att Schäferhundklubben ska ansöka om HD/ED-index snarast 

möjligt. Motivering:  HD/ED-frekvensen i den svenska schäferpopulationen är 

oacceptabelt hög. Det goda HD/ED-indexet  som skulle hjälpa oss att komma till 

rätta med dysplasi-eländet har genom falska rykten, missförstånd och vilseledande 

information istället kommit att framstå som ett hot mot hela den svenska 

schäferaveln. I den uppkomna förvirringen så sjabblade vi bort index-starten 1 

januari 2016. Vi utgår ifrån att Centralstyrelsen och Avelskommittén nu har 

förmedlat en korrekt och lättbegriplig index-information, så  att alla förstår att 

HD/ED-index är vår stora chans att vända dysplasiutvecklingen i positiv riktning.   

Sd Värmland 

CS avslår motionen med motiveringen att förra årsmötet beslutade att index inte 

skall införas förrän alla oklarheter retts ut och att frågan fortfarande inte är 
tillräckligt processad inom organisationen.  
 
 

Motion nr 2 

 

Styrelsen för Sd Sörmland ser med stor oro på HD/ED-utvecklingen inom vår ras.  

Som en hjälp till uppfödarna önskar vi att årsmötet beslutar att Svenska 

Schäferhundklubben skall utreda möjligheten att ansluta klubben till SV’s ZW.  

Om möjligheten finns önskar vi att detta sker så snart som möjligt. 

 

CS avslår motionen med motiveringen att förra årsmötet beslutade att index inte 

skall införas förrän alla oklarheter retts ut och att frågan fortfarande inte är 

tillräckligt processad inom organisationen.  

 

Motion nr 3 

Sd Sörmlands styrelse är för införande av någon form av HD-index för schäfer, 

under förutsättning att kravet på ”fria leder” dvs HD grad A eller B samt ED grad 0 
(ua) kvarstår.   
 

I sak stöder vi motionen men CS avslår motionen med motiveringen att frågor 

kring detta har redan har ställts till SKK och vi kommer inte att tillåtas ha andra 
krav än indexet.  
 
 

Motion nr 4 

För att förbättra ledstatus inom vår ras anser styrelsen för Sd Sörmland att om 

någon form av HD-index/ED-index införs skall kullindex, före parning vara minst 

100, alternativt om SV’s index införs, skall kullindex före parning vara under 100.” 
 

CS tillstyrker motionen. 
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Motion nr 5 
 

Vi anser att Schäferhundklubben ska tillsätta en arbetsgrupp som får till 
uppgift att överföra och anpassa de tyska mankhöjdsreglerna till svenska 

förhållanden. 
Motivering: Centralstyrelsens tolkning av det tyska mankhöjdsprojektet och 

ändringen av avelskorningsreglerna blev ett ofullständigt hastverk som tillkom på 

felaktiga grunder. Frågan bör utredas av personer med stor erfarenhet av 
Internationell Avelskorning, Utställning och Exteriörbeskrivning. 

Sd Värmland 
 

CS avslår motionen med motiveringen att någon arbetsgrupp ej behövs då vi 
måste ha samma regelverk för den internationella avelskorningen som i Tyskland 

för att den även fortsättningsvis skall vara godkänd där, vilket vi har idag.  
 
 

Motion nr 6 
 

Vi anser att Schäferhundklubben ska ta initiativet till att förhandlingarna 
mellan SKK, Försvarsmakten och SBK återupptas, så att tvisten i MH-

frågan kommer till en slutgiltig lösning. 

Motivering: Alla inblandade parter är förlorare i den uppkomna situationen som  
bl a innebär att Försvarsmakten inte kan registrera sina hundar i SKK. 

Sd Värmland 
 

CS avslår motionen med motiveringen att Svenska Schäferhundklubben inte är 
part i målet och att i samband med att den utredning som gjorts i ärendet FM 

uttalade de sig även om att dialogen kommer att återupptas med SKK.  
 

 

Motion nr 7 

 
BAKGRUND  
Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse fastställde nya rasklubbsstadgar år 

2009, vid Svenska Schäferhundklubbens årsmöte 2015 beslutades anpassa 
klubbens stadgar till dessa. I samband med detta fastställdes även antalet 

ledamöter i styrelsen vilket enligt beslutet skall bestå av:  
Ordförarande, vice ordförande, kassör och sekreterare samt 1 (en) övrig ordinarie 

ledamot jämte tre suppleanter.  
Utdrag ur stadgan:  

§ 8 Rasklubbsstyrelse: Förvaltningen av rasklubbens angelägenheter handhas av 
en av fullmäktige vald rasklubbsstyrelse.  

Moment 1 Rasklubbsstyrelsens organisation Rasklubbsstyrelsen består av 
ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare, [en/tre/fem] övriga ordinarie 

ledamöter samt [två/tre] suppleanter.  

Ordförande väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie fullmäktigemöte fram till 
och med nästa ordinarie.  

Vice ordförande, kassör, sekreterare, övriga ledamöter och suppleanter väljs så att 
årligen halva antalet utses för en tid av två år.  

Avgår ledamot eller suppleant under mandatperioden sker fyllnadsval vid nästa 
fullmäktige genom val av ny ledamot eller suppleant för återstoden av dennes 

mandatperiod.  
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Då en, till antalet, liten styrelse kan skapa problem för verksamheten, om flera 
ordinarie ledamöter lämnar styrelsen kan klubben bli handlingsförlamad. En liten 

styrelse kan även utgöra en fara för den demokratiska processen då AU/VU blir 
majoritet.  

YRKANDE Vi yrkar härmed att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen skall vara 7.  
Ordförande och vice ordförande skall väljas (kassör och sekreterare kan 

adjungeras) samt tre suppleanter. Vi yrkar även att konsekvensändringar 

genomförs av region- och lokalklubbsstadgar.  
GENOMFÖRANDE Fullmäktige kan besluta om ändring av antalet ledamöter i 

styrelsen och även välja antalet ledamöter dvs ytterligare två ordinarieledamöter 
enligt yrkande ovan. Punkten skall förklaras omedelbart justerad och förfrågan om 

ändring av klubbens stadgar sänds till Svenska Brukshundklubben för 
godkännande. Då detta erhållits är stadgan godkänd och de ”två nya” ordinarie 

ledamöterna kan verka fullt ut. 
Sd Stockholm 
 

CS avslår motionen med motiveringen att en utökad styrelse medför betydligt 

större kostnader samt att CS anser att ett bättre sätt att lösa detta är att lägga 
över mer arbete på kommittéerna. Dessutom stipulerar stadgan att kassör och 

sekreterare skall ingå i styrelsen. Avseende genomförandet av ändrat antal 
ledamöter och suppleanter behövs dessutom en stadgeändring vilket kräver två 

årsmötesbeslut. 
 
 

Motion nr 8 
 

YRKANDE Vi vill att Årsmötet gemensamt tar beslut gällande Sammankallande i de 

olika Kommittéerna. MOTIVERING Att man återgår till det som var tidigare innan 
CS tog beslutet att det är CS som avgör vilka som blir Sammankallande 

(ordförande) i de olika kommittéerna då vi anser att de olika kommittéerna har så 
stor påverkan att dessa som representerar dessa skall väljas in på ett årsmöte. 

Sd Stockholm 
 

CS avslår motionen med motiveringen att detta inte är förenligt med stadgarna.  
 

 
Motion nr 9 

 
YRKANDE Vi önskar att det skall vara minst 3 st personer i de olika kommittéerna. 

Efter att de sammankallande valts ut så har de 45 dagar på sig att ta in personer 
som de anser är lämpliga för uppdraget & redovisa till CS. MOTIVERING Man 

förhindrar att det endast sitter 1 person med ansvaret att driva en hel kommitté. Vi 

anser att det är ett för stort ansvar och vi tror att det kommer främja arbetet om 
det snabbt kommer in fler personer. 

Sd Stockholm 
 

CS avslår motionen med motiveringen att vi är tveksamma till tidsgränsen, dock 
anser vi att de sammankallande i kommittéerna skall verka i motionärens anda.  
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Motion nr 10 
 

YRKANDE Att vi tar efter den ”Tyska modellen” på skyddet på SSM. Godkänd eller 
icke godkänd – inga andra betyg. MOTIVERING Det är redan så mycket 

diskussioner gällande vilka som var ”värda” sina betyg på modprov & överfall. 
Genom att ta bort detta så hoppas vi att det blir mindre diskussioner om både 

hundar och domarens bedömning. 

Sd Stockholm 
 

CS tillstyrker motionen med motiveringen att det är rimligt att även i detta fall 
följa det tyska regelverket.  

 
 

Motion nr 11 
 

YRKANDE Att det ändras och att en svensk domare välj ut att döma skyddet på 
SSM istället för de tyska domarna. MOTIVERING Enligt våra egna regelverk så får 

en hane eller tik som valt att avstå skyddet på SSM fortfarande göra V1. Det är 
endast för VA som det krävs godkänt skyddsarbete. Men eftersom det är de tyska 

domarna som nu även bestämmer skyddet så är chanserna väldigt små för en 
sådan hund (utan skyddet) att få en sådan placering. Vi anser att om man tar detta 

beslut så värnar man även om våra Svenska Bruksmeriter och ger dessa hundar 
som utbildats inom dessa en större chans att kunna göra en bra placering på SSM. 

Sd Stockholm 
 

CS avslår motionen med motiveringen att vi inte tror det kommer att förändra 

något då utställningen döms av tyska domare. CS instämmer dock i motivet att 
våra svenska bruksmeriter borde värderas lika högt som meriter i IPO.  
 
 

Motion nr 12 

 
YRKANDE Vi vill att CS anordnar en utbildningsvecka varje år med tex utbildning av 

funktionärer, ringsekreterare, träningsfiguranter, spårläggare, tävlingsledare mm 
MOTIVERING För att hjälpa de olika ortsgrupperna till att få in ett större 

medlemsantal genom större möjligheter till att själva kunna fortsätta med 
utbildningar och träningar. 

Sd Stockholm 
 

CS avslår motionen med motiveringen att detta ansvar inte ligger på CS utan på 
kommittéerna. CS uppmanar i stället kommittéerna att verka i motionärens anda. 

  
 

Motion nr 13 
 

YRKANDE Att ett mittuppslag avsätts i tidningen för att ”hedra” vinnande 
Universalsegrare (hane och tik) varje år. MOTIVERING Detta för att premiera den 

”kompletta” hunden och kanske kan titeln bli lite mer åtråvärd om den får lite mer 
uppmärksamhet. Vi vill ju helst ha många hundar som kan tävla om denna titel. 

Sd Stockholm 

 
CS tillstyrker motionen.  


