Protokoll
Svenska Schäferhundklubben, CS-möte
Datum: 2015-04-18 kl 9.00
Plats: Scandic Örebro

Närvarande:

Anmält förhinder:

Anneli Hultman
Reino Oskarsson
Henrik Gunnarsson
Daniel Strandberg
Annelie Bergman
Stefan Dahlgren

Cecilia Paulson
Magret Selander, adjungerad

§ 12

Mötets öppnande
Anneli hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 13

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägget ”stadgar” under övriga frågor.

§ 14

Val av protokolljusterare
Stefan Dahlgren valdes att justera dagens protokoll.

§ 15

Föregående protokoll
Till handlingarna.

§ 16

Inkomna skrivelser
- Ink 40 Inbjudan domarutbildning IPO
- Ink 42 Bruksmeriter för SEUCH
Svar till Sk Umeå om att de får inkomma med en motion till årsmötet i ärendet.
- Ink 43 Utbildning inom mentalitet
- Ink 44 Ansökan om domarutbildning
- Ink 45 Ansökan om domarutbildning
- Ink 46 Nedläggning av Sk Telge Nord
CS bifaller Sd Sörmlands begäran om att få lägga ned Sk Telge Nord.
- Ink 47 Fortsatt domarutbildning FCI
CS rekommenderar Ulrica Barck till SKK:s kurs Anatomi- och bedömning
med start hösten 2015, som förberedande till preparandkursen för blivande
FCI-domare.

§ 17

Utgående skrivelser
Inga skrivelser förelåg.

§ 18

Rapporter
a) Ordförande
Framtagandet av handlingsplan Agria 2015 blev uppskjutet och måste
fastställas snarast.
Nästa telefonmöte inför FS är den 19/4.
Genomgång av arbetsordning samt spelregler för CS.
b) Vice ordförande
Nordic borde vara en tävlingsform som passar Schäferhundklubben. Västra
distriktet engagerar sig i frågan. CS konstaterar att vi behöver hålla oss
uppdaterade kring utvecklingen av detta.
MT: En grupp arbetar med att rätta till de delar av korningen som behöver
justeras. Möte med samtliga rasklubbar i juni.
Fredag kväll innan kongressen deltar Reino och Anneli på rasklubbskvällen.
c) Kassör
Med anledning av de svårigheter som varit kring att få access till bankkonton
mm så överväger vi att byta bank.
Betalfunktion och Swish kommer att införas inför SSM Utställning 2015.
d) Sekreterare
Ej närvarande.
e) Ledamot
Tidningen: Inför det kommande numret inkom inget material till
redaktionskommittén förutom Stafettpinnen. Utställningsreportagen är
nedkortade och kommer att finnas i sin helhet i nätversionen. Diskussion kring
hur vi ska kunna vända detta för att få en tidning med aktuellt innehåll.
Göra ett nätbrev med en uppmaning till ”lokala redaktörer” att inkomma med
artikeluppslag från t ex träningsläger och lokalprov.
f) 1 suppleant
Börjat titta lite på förslag till ny distriktsindelning.
g) 2 suppleant
Skatteverket kräver årsmötesprotokoll från 2013, 2014 och 2015 för att ge Sd
Stockholm ett eget Organisationsnummer.
h) Kansliet
Samtliga lokalklubbar och distrikt har nu fått egna Organisationsnummer utom
Sd Stockholm.
i) Avelskommittén
Uppdatering av RAS-dokumentet pågår.
Önskemål om att en broschyr om mentalitet tas fram som skulle distribueras till
nya valpköpare. Uppfödarträffar med huvudfokus mentalitet är önskvärt.
j) Bruksprovskommittén
Se under SSM IPO.
k) Utställningskommittén
Håkan Karlsson har på egen begäran lämnat CUK och kommer nu bara
engagera sig i SSM Utställning 2015.
l) Hemsidan/PR
Betalfunktion behöver införskaffas – se under kassör.

§ 19

Pågående ärenden
a) Sk Sturup
Verksamheten fortsätter. Polisanmälan av fd kassören görs.
Uppföljningsmöte mellan CS, Sd Skåne-Blekinge och Sk Sturup i
samband med SSM IPO.
b) SSM IPO 7-9 augusti 2015 i Höör
Fastställande av funktionärer:
Domare A
Micke Pouno & Camilla Dahlgren
Domare B
Fredrik Steen & Lars Chylwik
Domare C
Pierre Kembel & Peter Andreasson
Figuranter
Tommy Andersson
Jonas Backelin
Gustav Ebers (reserv)
Funktionärer i övrigt är i stort sett klara.
c) SSM Utställning 24-26 juli 2015 i Västerås
-Planeringsmöte 11 april. Det mesta är på plats. Dock är det än så
länge få montrar bokade.
-Det kommer att finnas ett tält som samlingsplats för mindre barn där
det finns lite papper, kritor och några spel.
-Ungdomsläger kring bruksarbete och handling. AnneMarie Frånlund
ansvarig. Melissa Adler, Madeleine Åkesson, Tonje Nilsen och Mads
Moselund fungerar som instruktörer. Kostnadsfri verksamhet mellan
9-16 torsd-sönd.
-Modprovet kommer att gå i stora ringen.
-Nya ringstolpar är sponsrade av Sjölins Smide AB. Ringen börjar
byggas på onsd kl 11.00.
d) SSM Svenskbruks 11-12 juli 2015 på Romevi
Planeringen är under kontroll.
Kungälvs-, Göteborgs- och Stenungssunds Brukshundklubbar bistår i
de olika grenarna.
e) Sponsringspaket
Olika alternativ till sponsorpaket diskuterades utifrån platina-, guld-,
silver- och bronsnivå.

§ 20

Övriga frågor
a) Ansökningar till domarutbildning IPO (Ink 40)
Beslutades att rekommendera Tommy Andersson, Jimmy Söderbäck,
Pernilla Eriksson, Gunilla Sjögren och Nicklas Björkblom till höstens
IPO-domarutbildning.
b) Anmälan Universalsieger 2015
Pga att kassören inte har några inloggningsmöjligheter ännu får
deltagarna själva betala in sina respektive anmälningsavgifter.
De får sedan sammanställa alla uppgifter som skall bifogas anmälan
och skicka dem till kansliet för att Maggan skall kunna anmäla dem i
Svenska Schäferhundklubbens namn.
c) Nya stadgarna
Stefan redovisar de största skillnaderna mellan nya och gamla
stadgarna. Viktiga förändringar kommer att presenteras i nästa
nummer av tidningen. Lathundarna måste uppdateras.

§ 21

Nästa möte
Telefonmötet den 22/4 utgår.
Nästa CS-möte äger rum 13-14 juni med start kl 09.00.
Kommittéordförandena kallas till kl 10.00 lördag 13/6.

§ 22

Mötets avslutande
Anneli tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Justeras:

_______________________________
Annelie Bergman, vice sekreterare

_______________________________
Anneli Hultman, ordförande

________________________________
Stefan Dahlgren

