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Protokoll 5, Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS) 
 
Telefonmöte via Zoom 
 
Datum:  2021-04-08, kl. 19.00- 22.10 
 
Närvarande:  Stefan Dahlgren, ordförande 
  Gerd Möllers, vice ordförande 

Ann Movitz, kassör 
Maria Enryd, sekreterare 

 Rolf Karlsson, suppleant 
Magret Selander, kansliet 
 
 

Återbud:  Lars-Göran Larsson, suppleant, Anders Odhner, ledamot 
 
 
§ 60. Mötets öppnande:  
Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till dagens Zoommöte och 
öppnade därmed mötet. 
 
§ 61. Närvaro:  
Samtliga förutom Lars-Göran Larsson och Anders Odhner är närvarande. 
 
§ 62. Förslag till dagordning: 

• Rapporter 
• Bordlagda ärenden 
• RAS 

 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 63. Val av protokolljusterare: 
Valdes Ann Movitz valdes att justera kvällens protokoll. 
 
§ 64. Föregående protokoll: 
Justering av protokoll 4, § 53 
 
§ 65. Inkommande skrivelser: 
Ink 84b, 87, 88 hanteras under nedanstående §§. 
 
§ 66. Utgående skrivelser:  
Samtliga är hanterade. 
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§ 67.  Rapporter: 

a) Ordförande. Stefan Dahlgren uppger att han deltagit i möte Dialoggrupp Grå, de 
diskuterade SBK’s kennelstatistik, diskussionsforum 15 april inför kongressen. 
Tävlingsverksamheten påverkas av att SKK följer folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Kartläggning av föreningsklimatet i projektform. En fråga fr 
Blekinge ang SBK tävling, varför man inte använder Working dogs Caniva.  
CS har fått 2 st Zoom konton till. Dessa skall kunna användas av Sd, Sk och 
kommittéer.  

b) Vice ordförande. Gerd Möllers uppger att hon tar det under nedanstående punkter. 
c) Sekreterare. Maria Enryd rapporterar att jobbat klart med de senaste protokollen. 
d) Kassör. Ann Movitz rapporterar att hon lagt ut resultat o balans i vårt One Note. Vi 

har ca 1,2 miljoner på kontot. 
e) Ledamot. Anders Odhner är inte närvarande på kvällens möte. 
f) Suppleanter. Rolf Karlsson rapporterade att han hänvisar till kommande punkter.  
g) Kansli.  Magret Selander rapporterar det kansliet rullar på.  

 
§ 68. Rapporter från kommittéerna: Vi har fått brev av centrala utställningskommittén CUK. 
De vill att CS utser SSM utställningsorganisation och utser utställningsgeneral. 
CS svar blir att de får utse vem de vill samt att domarna som var bokade till 2021 kommer att 
bjudas in till 2022.  
 
§ 69. Bordlagda ärenden:  

• Det inställda mötet med Sd och kommittéerna: Vi försöker boka in ett nytt möte 
den 22 april kl 19,00. Distriktsordföranden samt sammankallande i kommittéerna 
kallas till mötet. 

• Formalisering av kommittéledamöter: Samtliga sammankallande får inkomma med 
svar på vilka som skall sitta samt om de är tillfrågade. Vår ståndpunkt är att distrikten 
skall samarbeta, då behöver vi inte regioner i dagsläget. Certifiering av instruktörer 
och lärare kan CS inte göra i dagsläget. Vad är lägstanivån för certifiering? Samtliga 
kommittéer har fått egen e-postadress. Hur tycker kommittéerna att CS och 
kommittéerna skall kommunicera? 

• Arbetsordning CS och kansliet: Bordläggs till kommande möte då vi även kanske 
kan få med kommittéerna. 
 

 
§ 70. Rapport RAS: Avelskommittén får den för påseende i två veckor innan det går ut i 
organisationen. 
§ 71. Regions indelning, hur går vi vidare: Detta gäller även den stadgegrupp vi tänkt 
tillsätta.  
§ 72. Rapport Sk Hässle: Beslutet om nedläggning är överklagat till SBK. Låsen är bytta ute 
på området.  
Hur handlägger CS Sk Hässles fortsatta handläggning bl a bankkonto, firmatecknare? 
Senaste firmatecknare kontaktar banken för att avsluta. 
Avsluta el abonnemanget. Det kostar 3500kr att avsluta abonnemanget. 
Nyttjandeavtalet, uppsägning med Hässleholms kommun (vi har ca 1 år på oss). 
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Ev nedmontering anläggningen. Det kommer att kosta mer än Sk Hässle har på kontot. 
Avregistrering Skatteverket. Blankett skall skickas in. 
Ink 87, brev från medlem Sk Hässle. CS återkopplar till de 14 medlemmar som finns 
samt återbetalar lokalklubbs avgiften till dessa. 
 
 
§ 73. Sd Västra: Afs/CS tar fram ett förslag till ny styrelse (valberedningen har avgått) inför 
nytt årsmöte. Vecka 20 är föreslaget. 
Förlängd nomineringsperiod ansökan i Ink 86/2021. Mellan 15/4-5/5.  
Om CS kan ge en klubbkredit till Sd Västra (Ink 88/2021). Medlemspengen, det som finns på 
Sd’s konto, äskande om medel för SSM Bruks 2019. Tot 21 400kr.  
 
CS beslutar att samtliga nomineringar skall skickas till Sd revisormejl. 
CS beslutar att förlänga nomineringsperioden till 15/4- 5/5. 
CS beslutar att ge en klubbkredit till Sd Västra på totalt 16 400kr. 
  
§ 74. Kennelregister till Uppfödarkommittén: Stefan och Magret löser detta. 
 
§ 75. Utställningsregler: Det sägs att det ligger gamla utställningsregler för specialen på 
hemsidan.  
Svaret Kansliet fått av CUK är att de renskrivit de regler som finns. 
 
 
§ 76. Beslut under detta möte: 
 
§ 70. Rapport RAS: Avelskommittén får den för påseende i två veckor innan det går ut i 
organisationen. 
§ 73. Sd Västra: Afs/CS tar fram ett förslag till ny styrelse (valberedningen har avgått) inför 
nytt årsmöte. Vecka 20 är föreslaget. 
Förlängd nomineringsperiod ansökan i Ink 86/2021. Mellan 15/4-5/5.  
Om CS kan ge en klubbkredit till Sd Västra (Ink 88/2021). Medlemspengen, det som finns på 
Sd’s konto, äskande om medel för SSM Bruks 2019. Tot 21 400kr.  
 
CS beslutar att samtliga nomineringar skall skickas till Sd revisormejl. 
CS beslutar att förlänga nomineringsperioden till 15/4- 5/5. 
CS beslutar att ge en klubbkredit till Sd Västra på totalt 16 400kr. 
  
 
 
§ 77. Övriga frågor: 
 
§ 78. Nästa möte:  
Nästa sammanträde bestäms till 6 maj 2021 kl 19.00. Stefan Dahlgren kommer att kalla 
samtliga via Zoom. 
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§ 79. Avslutning:  
Stefan Dahlgren tackar samtliga närvarande och avslutar mötet. 
 
 
Stefan Dahlgren   Maria Enryd 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
Ann Movitz 
Justerare 
 
 
 
 

 

 


