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Protokoll 4, Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS) 
 
Telefonmöte via Zoom 
 
Datum:  2021-03-22, kl. 19.00- 21.45  
 
Närvarande:  Stefan Dahlgren, ordförande 
  Gerd Möllers, vice ordförande 

Ann Movitz, kassör 
Maria Enryd, sekreterare 
Anders Odhner, ledamot 

 Rolf Karlsson, suppleant 
Magret Selander, kansliet, deltar inte i diskussion eller beslut 
rörande § 57 
Reino Oskarsson, mentalkommittén, närvarande del av § 47 
 

Återbud:  Lars-Göran Larsson 
 
 
§ 43. Mötets öppnande:  
Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till dagens Zoommöte och 
öppnade därmed mötet. 
 
§ 44. Närvaro:  
Samtliga förutom Lars-Göran Larsson är närvarande. 
 
§ 45. Förslag till dagordning: 

• SRD 
• RAS 
• Avtal gällande kansliet  
• Nyhetsbrev 
• Diskussioner Mental, kommittéer 

 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 46. Val av protokolljusterare: 
Valdes Gerd Möllers valdes att justera kvällens protokoll. 
 
§ 47. Föregående protokoll: 
Vi lägger nr 1 och 2 protokollen till handlingarna. Protokoll nr 3 (från extramötet) är utskickat 
för justering. 
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Mentalkommittén genom Reino Oskarsson har i samband med protokoll nr 3, § 39, 
certifiering av funktionärer, inkommande nr 15, begärt att Schäferhundklubben tillskriver SBK 
angående klubbintern utbildning av funktionärer. Reino som finns med per telefon under 
denna punkt utvecklar sin begäran på följande sätt: SBK har idag svårigheter att själva få 
ihop utbildningen av mentalbeskrivare och mentaldomare. Detta skulle Schäferhundklubben 
kunna klara av själva, dock får endast SBK utbilda och examinera dessa funktionärer. En 
vinst om vi skulle få utbilda och examinera alla funktionärer inom mentalbiten är att då skulle 
SV högst troligt godkänna våra mentaltest och likställa detta med Vesentest. Stefan 
framförde att man skulle baka in denna fråga i andra frågor när man vänder sig till SBK för 
ett första möte och då förklara för SBK att för att Schäferhundklubben skall gå vidare framåt 
behöver man titta på dessa frågor.  
 
CS tar med sig frågan till kommande möte med SBK. 
 
§ 48. Inkommande skrivelser: 
Ink 55, SRD revidering (frågor) 
Ink 58, SRD rapporter 
Ink 60, Hereditärt fria hundar 
Ink 62, SRD revidering. 
 
CS vidarebefordrar detta till Avelskommittén, Daniel Strandberg att svara på med kopia 
till CS. 
 
§ 49. Utgående skrivelser:  
Utg 12, Sd Västra 
Utg 13, Återkoppling ang Hässle till Skåne-Blekinge 
Utgående skrivelser läggs till handlingarna. 
 
§ 50.  Rapporter: 

a) Ordförande. Stefan Dahlgren uppger att han inte har någon rapport idag. 
b) Vice ordförande. Gerd Möllers uppger att hon inte har någon rapport utöver de som 

kommer tas upp senare i separata punkter. 
c) Sekreterare. Maria Enryd rapporterar att jobbat klart med de senaste tre protokollen. 
d) Kassör. Ann Movitz rapporterar att det ser väldigt bra ut med ekonomin. 
e) Ledamot. Anders Odhner rapporterar att han inte har något att ta upp.  
f) Suppleanter. Rolf Karlsson rapporterade att han hört lite orosmoment inom andra 

Sk. Väntar med resten till senare punkter. 
g) Kansli.  Magret Selander rapporterar inget. 

 
§ 51. Bordlagda ärenden: CS behöver se över arbetsordning för CS och kansliet. Bordläggs 
till nästa styrelsemöte.  

 
§ 52. Rapporter från kommittéerna: Det finns ingen rapport från kommittéerna. 
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§ 53. RAS: Gerd Möllers rapporterar att projektgruppen i stort sett är färdig med 
genomgången av Mål och Strategier i dokumentet och att detta därefter kan slutgranskas av 
avelskommittén. 
 
§ 54. Kansliets avtal: Magret Selander har begärt att uppsägningstiden för hennes avtal 
förlängs med tre månader till sex månader. Beslut i frågan tas som sista punkt på 
dagordning. (§ 57) 
 
§ 55. Nyhetsbrev, innehåll: 
Uppfödarsektion 
Kommittéerna är tillsatta med folk 
Sk Hässle nedlagt 
Sd Västra, använd SBK infon 
 
Stefan Dahlgren, Maria Enryd och Marit Lundgren (Pr/Info) snickrar fram ett förslag. 
 
§ 55. Rapport Sk Hässle: Rolf Karlsson rapporterar om läget. 
  
§ 56. Sd Västra:  
Gerd Möllers, Ann Movitz och Rolf Karlsson rapporterar om läget. SBK har nu tillsatt en 
oberoende arbetsgrupp vars uppdrag är att utreda händelserna från och med 
verksamhetsåret 2019 och fram tills idag. Det står emellertid klart att arbetsgruppen inte har 
något uppdrag att ta ställning till distriktets framtida ställning. Den senaste händelsen inom 
distriktet är att sittande distriktsstyrelse samt tre revisorer avgått. Kvar som förtroendevald är 
endast Ann Movitz, 2e revisorssuppleant, som därmed går upp som revisor. Med anledning 
av detta har samråd skett med SBKs arbetsgrupp som rekommenderat Ann Movitz att i 
hennes egenskap av revisor anordna ett årsmöte i distriktet för att välja ny styrelse. 
Förutsättningarna för SBKs arbetsgrupp har därmed förändrats genom att deras arbete 
därmed inte kommer att begränsas av att hålla ett årsmöte före juni månads utgång. 
  
CS ger Gerd Möllers, Ann Movitz och Rolf Karlsson i uppdrag att snarast anordna 
informations- och samrådsmöte med lokalklubbar inom Sd Västra. 
 
§ 57. Beslut under detta möte: 
 
§ 54. Kansliets avtal:  
CS beslutar att avslå begäran om förlängning av kansliavtalet från tre till sex månader. 
 
§ 58. Nästa möte:  
Nästa sammanträde bestäms till 8 april 2021 kl 19.00. Stefan Dahlgren kommer att kalla 
samtliga via Zoom. 
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§ 59. Avslutning:  
Stefan Dahlgren tackar samtliga närvarande och avslutar mötet. 
 
 
Stefan Dahlgren   Maria Enryd 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
Gerd Möllers 
Justerare 
 
 
 
 

 

 


