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Dagordning för årsmöte SCPK 2019-03-10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Årsmötets öppnande.
Fastställande av röstlängden.
Val av mötesordförande.
Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet.
Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2.
Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
Fastställande av dagordningen.
Genomgång av:

a. Rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål
och uppdrag från föregående årsmöte,
b. Balans- och resultaträkning,
c. Revisorernas berättelse.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller
förlust.
Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen.
Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. Mål,
b. Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det
närmast följande verksamhetsår,
c. Medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår,
d. Andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.

Beslut i ärenden enligt punkt 12.
Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

val av ordförande för en tid av ett år,
fyllnadsval av sekreterare för en tid av ett år,
val av två ordinarie ledamöter för en tid av två år, varav en kassör,
fyllnadsval av en ordinarie ledamot för en tid av ett år,
fyllnadsval av suppleant för en tid av ett år,
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

16.

Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9.

17.

Val av valberedning enligt §10.

18.
19.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 15 – 17.
Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats
under punkt 13.

a) val av två revisorer för en tid av ett år,
b) val av två revisors suppleanter för en tid av ett år.
a) val av en ledamot i valberedningen för en tid av två år,
b) val av sammankallande i valberedningen (valberednings ledamöter med ett år kvar är
Ingela Pettersson och Pernilla Jadepalm).

a.

20

Rabatterat medlemskap för uppfödare som erbjuder gratis medlemskap till SBK under ett
år till valpköpare.

Mötets avslutande.
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Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om mötet så
beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut.
Förslag under 12 c)
Medlemsavgift 2020
Under 2019 är SCPK:s medlemsavgift 570 kronor för inrikes medlem och 700 kronor för
utlandsmedlem (SCPK 170 kronor + förbundsavgift SBK 400 kronor inrikes- och 530 kronor för
utlandsmedlem).
SBK:s kongress hålls i maj och förväntas föreslå oförändrad förbundsavgiften 2020.
Förslag för 2020 är höjning av klubbavgift med 10 kronor och ev. med den förbundsavgift som
beslutas enligt kongressen.
SCPK:s medlemsavgift 580 kronor för inrikes medlem / 710 kronor för utlandsmedlem (SCPK 180
kronor + förbundsavgift SBK 400 kronor inrikes medlem/ 530 kronor utlandsmedlem).
Förslag för 2020 är en höjning för familjemedlemskap med 20 kronor till 120 kronor.
Motion under 12 d)
Rabatterat medlemskap för uppfödare som erbjuder gratis medlemskap under ett år till
valpköpare
Som uppfödare är min ambition att få aktiva valpköpare inom Svenska Brukshundklubben med
tillhörande rasklubb. Min önskan är således att inkludera ett års medlemskap i SCPK i startpaket till
mina valpköpare. Då detta är något som även främjar rasklubben skulle jag önska att de uppfödare
som gynnar rasklubben enligt beskrivet får sitt eget medlemskap i rasklubben betald i form av en
rabatt. Förfrågan gäller endast medlemsavgift i SCPK som i dagsläget uppgår till 170 kronor och
endast i de fall uppfödare ansluter nya medlemmar till SCPK i samband med valpleverans. Jag är
medveten om att även förbundsmedlemskap i SBK erfordras.
Med vänlig hälsning
Jennie Olausson, Kennel Zappajos.

Styrelsens uttalande
På styrelsemöte 2018-11-07 beslutades att bifalla förslaget för att bli motion under punkt 12 d).
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Verksamhetsberättelse för Svenska Chodský pesklubben 2018
Syfte
Klubbens syfte har varit att sprida kunskap om hundrasen Chodský pes i Sverige och:
1) bidra till ett gott hundägarskap genom att varje presumtiv valpköpare förstår vad som krävs av
en ägare för att en Chodský pes ska vara en sund, harmonisk och lycklig hund.
2) bidra till en frisk och sund avel av rasen Chodský pes.
Mål
Klubben har haft som mål att kännetecknas av en vänlig och välkomnande attityd samt att alltid ha
hundens bästa i fokus.
Bakgrund
• 2010 godkände Svenska Kennelklubben Chodský pes som ras.
• 2013 bildades Svenska Chodský pesklubben.
• 2014 Anslöts Svenska Chodský pesklubben till Svenska Brukshundklubben som specialklubb.
Den svenska populationen är förhållandevis liten och per 2018-12-31 uppgick den till 252 registrerade
individer. Populationen beräknas öka med mellan 50 – 70 individer per år. Rasklubben har ett viktigt
arbete i att verka för en positiv utveckling avseende uppbyggnad av rasen i Sverige. Medlemsantalet
beräknas öka med mellan 10 – 14 personer per år, vilket motsvarar en ökning med 20 % av
populationens beräknade ökning.
Antal medlemmar uppgår per 2018-12-31 till 105 stycken.
Erfarenhetsutbyte och träffar för medlemmar
• Klubben ska verka för att medlemmarna ges möjlighet att träffa varandra.
• Klubben ska, efter förmåga och medlemsintresse, anordna träffar.
Klubbens centrala arbete
• Verka för att arrangemang som genomförs av klubben inte redovisar underskott.
Genomförda aktiviteter
Klubbens främsta arbete bedrivs i sektorer, arbetsgrupper och kommittéer, vilka avrapporterar sina
respektive verksamheter i separat text nedan.
Styrelsen
Styrelsen har under 2018 haft åtta protokollförda möten i telefonkonferensform. Under
verksamhetsåret har styrelsen behandlat:
•
•
•

40 diskussionspunkter
36 ingående skrivelser
10 utgående skrivelser

Förutom planlagda möten har styrelsen kontinuerlig kommunikation via mail och genom en sluten
Facebook grupp.
Representant från klubben har deltagit vid SBK:s konferenser, kongressen och dialogmöten.
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Klubben har verkat för att sprida information och kunskap om rasen
Antal besök på klubbens hemsida uppgår till närmare 9 000 besök per månad, vilket är oförändrat
jämfört med föregående år. Klubben har under verksamhetsåret varit aktiv i sociala medier och har
även en egen Facebook sida ”Svenska Chodský pesklubben”. Under verksamhetsåret har klubben
startat ett konto på Instagram. Via klubbens hemsida och sociala medier har flertalet personer fått
svar
på sina frågor om rasen och ett antal har även fått en kontaktperson för att träffa en Chodský pes.
Inför evenemanget Stora Stockholm i december omarbetades klubbens informationsmaterial till en
kortfattad rasbeskrivning samt ett dokument med de tio vanligaste frågorna och svar. Under Stora
Stockholm bemannade klubben en rasmonter som var välbesökt.
Klubben har verkat för erfarenhetsutbyten och träffar
Klubben har under året genomfört två träningsläger, varav ett i Bengtsfors under Kristi
himmelsfärdshelgen ett i Kungsör under september. Under lägren fanns utrymme för bra träning
och trevlig samvaro. Klubben under verksamhetsåret skickat ut ett informationsbrev till
medlemmarna.
Rapport från sektorn för Avel- och hälsa
Verksamhetsåret inleddes med fortsatt inhämtning samt analys av den hälsoenkät som skickades ut i
december 2017. Enkätsvaren sammanställdes i en rapport och presenterades på årsmötet i Örebro.
Idag finns rapporten publicerad på rasklubbens hemsida.
Under första halvåret fick sektorn vetskap om att idiopatisk epilepsi (IE) är utbredd i rasen och
mellan nationsgränserna. Ett omfattande arbete påbörjades för att kartlägga förekomsten. Sektorn
samarbetade med Svenska Kennelklubben (SKK), Svenska Brukshundklubben (SBK) samt genetiker
vid Statens Lantbruksuniversitet (SLU) för att ta del av senaste forskningsrönen inom området för
IE. Arbetet utmynnade i en avelrekommendation avseende IE. I samband med kartläggningen
skickades brev ut till uppfödare, hel- och halvsyskon till närbesläktade till hund med IE. I brevet
erbjöds läsaren få svar på sina frågor antingen via samtal eller mejl från någon ur avelsrådet.
Under året har sektorn tillsatt ett avelsråd, vilken lämnar egen verksamhetsrapport nedan.
Sektorn har varit behjälplig till att två mentalbeskrivningar (MH) samt en mentaltest (MT) har
genomförts under verksamhetsåret. Mentalbeskrivningarna genomfördes på Värmdö- respektive
Örebro brukshundklubbar och mentaltesten i Uddevalla hos Schäferhundklubben.
Sektorn konstaterar att tillräckligt många individer (108) genomgått mentalbeskrivning (MH) så
rasen har får ett eget rasmedelvärde. Rasens MH-spindel finns publicerad på hemsidan med
förklaringar och förteckning över hundar ingående i statistiken.
För tillfället pågår arbete med att klarlägga frågeställningar kring Degenerativ myelopati (DM) och
DNA-tester då det inte finns något validerat DNA-test för Chodský pes, eftersom det inte finns
några kända konstaterade fall av sjukdomen. Svenska Kennelklubben har strikta regler avseende
individer som har kända resultat från DNA-test oavsett om dessa är validerade för en specifik ras
eller inte. Rasklubbens rekommendation följer den som finns anvisad av Svenska Kennelklubben
och avråder från DNA-tester för sjukdomar och defekter där nedärvningen är oklar.
Sektorn har påbörjat arbete för att publicera öppet hälsoregister på hemsidan. Detta kommer
lanseras under 2019.
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Under verksamhetsåret har sektorn reviderat avelsrekommendationer.
Under året har sektorn haft sju telefonkonferenssamtal samt dialog i en sluten Facebook-grupp.
Sektorn har bestått av Lotta Eriksson (sammankallande), Pia Bäckman, Ingela Pettersson, Ann
Olsson, Sandra Siverman samt Victoria Johansson (avgick under året).
Rapport från Avelsrådet
Avelsrådet bildades under 2018 har och avser att bistå med information i frågor från i huvudsak
uppfödare. Avelsrådet har bildat en sluten Facebookgrupp samt haft ett telefonkonferensmöte under
verksamhetsåret.
Avelsrådet har påbörjat insamling av information från kollegorna i Tjeckien och i de övriga nordiska
länderna avseende hälso- och mentalstatistik samt övriga uppkomna frågeställningar för att analysera
hur vi bäst förädlar och förvaltar vår ras i Sverige. Eftersom rasen är under uppbyggnad och därmed
i ett känsligt läge eftersom intresset för rasen är stort och trolig stark populationsökning väntas.
Avelsrådet har identifierat och prioriterat frågeställningar om bibehållande av ursprung samt
förbättrande av hälsa, mentalitet och funktion samt främja förekomsten av svenskfödda valpar. Vi
önskar ett gott samarbete med de uppfödare som finns i Sverige och de som förväntas sälla sig till
skaran.
Två av avelsrådets medlemmar har genomfört kursen ”Hundavel och genetik på distans” i SKK:s
regi. Avelsrådet har fått förfrågan avseende höftledsdysplasi (HD), dess uppkomst, nedärvning samt
bedömning av bästa hantering med avseende på risk.
Avelsrådet har under året bestått av Ann Olsson (sammankallande), Sandra Siverman och Pia
Bäckman.
Rapport från sektorn för Utbildning- och tävling
Rasklubben har under året erbjudit två läger med möjlighet till träning och utveckling. Lägren har
planerats av lägerkommittéer och samordnats av sektorn för utbildning och tävling. Ett läger i
Bengtsfors 10–13 maj med ca 20 deltagare samt ett läger i Kungsör 30/8 till 2/9 med 17 deltagare.
På lägren har det funnit möjlighet att träna såväl bruksarbete som lydnad, Nose Work, patrull och
även freestyle.
Sektorn för utbildning och tävling har under året bestått av Eva Söderlund (sammankallande) och
Kim Törnblom.
Rapport från arbetsgrupp RAS (Rasspecifika Avelsstrategier)
Rasklubbens RAS-dokument godkändes av SKK i april 2015. Eftersom dokumenten ska uppdateras
var femte år åligger det rasklubben att ta fram material till en uppdaterad version till 2020. Detta
innebär ett stort arbete som kräver engagemang från flera delar av rasklubben. I Föregående års
verksamhetsplan fanns målet att utarbeta ett fullständigt RAS-dokument under 2018 för att inlämnas
under 2019. Det målet har inte lyckat uppfyllas till följd av ändrad prioritetsordning av uppkomna
händelser under verksamhetsåret. Däremot har arbetsgruppen för framtagande av uppdaterat RASdokument under året 2018 arbetat med att fördela de olika delarna för dokumentet och lägga en
tidsplan för arbetet.
Arbetsgruppen har bestått av Åsa Tiderman (sammankallande), Sandra Siverman, Lotta Eriksson
och Pia Bäckman.
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Rapport från arbetsgruppen Exteriördomarkonferens 2019
Förberedelserna inför konferensen fortlöper i bra takt och arbetsgruppen har haft ett antal möten på
telefon och ytterligare ett par fysiska möten. Konferensen kommer att äga rum 2019-10-19.
Data samlas in på de hundar som är exteriörbeskrivna i Sverige och vi har kontakt med tjeckiska
rasklubben och tjeckiska uppfödare/domare för att få information om observationspunkter från den
större populationen i dess hemland som är viktiga för aveln för att inte exteriören ska gå åt fel håll.
Det finns en generell uppfattning att vi i norden är lite för generösa i bedömningen av våra hundar.
Arbetet är mycket intressant och lärorikt och målsättningen är att vi ska ge en god kunskap till
domarkåren om hur man ska gradera avvikelser från standard i bedömningen allt för att vi ska få en
så rättvisande bedömning av våra hundar som är möjligt. Arbetsgruppen har under året haft två
telefonmöten och två fysiska möten.
Arbetsgruppen består av: Håkan Sjödin (sammankallande), Yvonne Brink (presentatör och ansvarig
för att ställa samman raskompendiet), Åsa Tiderman och/eller Sandra Siverman (bisittare vid
konferensen) samt Victoria Johansson (behjälplig med översättningar till svenska).
Rapport från arbetsgruppen för Hemsidan
Arbetsgruppen bildades i slutet av föregående verksamhetsår med syfte att vidareutveckla hemsidan
för att möte det ökade antal frågeställningar samt sprida ytterligare information om rasen. Målet var
att utveckla en enhetlig layout under 2018 samt att dess innehåll revideras regelbundet i samråd med
rasklubbens styrelse. Den nya hemsidan lanserades 2019-01-17, ett par veckor in i nya
verksamhetsåret. Arbetet har främst bedrivits i gruppens Facebook-grupp men även med
telefonkonferenser. Inför lanseringen hade gruppen täta möten. Anne Lagerström är webbansvarig
sedan lanseringen av hemsidan. Under 2019 kommer även en webbshop att finnas på hemsidan med
artiklar framtagna för rasklubben.
Arbetsgruppen har bestått av Pia Bäckman (sammankallande), Anne Lagerström, Ingela Pettersson
8samt Eva Söderlund
Rapport från arbetsgruppen för Träningsläger 2019 i Norrköping (30/5 – 2/6)
Arbetsgruppen bildades i maj 2018 med syfte att anordna träningsläger för att uppmuntra fler
ekipage att träna och tävla inom samtliga klasser i bruks. Arbetet i gruppen har främst varit inriktat
mot att boka anläggning och mark samt finna instruktörer. För ändamålet har gruppen bildat en
Facebook-grupp samt informerat om lägret i nyhetsbrev samt på rasklubbens hemsida.
Arbetsgruppen har bestått av Pia Bäckman (sammankallande), Ellinor Brusell, Ingela Pettersson
samt Carina Sehlin.
Rapport från arbetsgruppen för Träningsläger 2019 i Kungsör (29/8–1/9)
Arbetsgruppen har arbetat med att upprepa det populära läger som klubben genomfört sedan 2014.
För året är Ekuddens camping bokad där vi varit sedan 2015. Arbetsgruppen förbereder planering
och marker. Lägret kommer även i år att erbjuda möjlighet att träna med andra Chodský pes ägare
och utbyta erfarenheter och få inspiration. Grenar som erbjuds är lydnad, spår, sök, uppletande,
patrull, Nose Work och freestyle. Nytt för i år är att intresserade också kommer få en introduktion i
specialsök.
Arbetsgruppen består av Åsa Tiderman (sammankallande), Kim Törnblom (gruppledare
bruksarbete), Sanna Fransson (gruppledare lydnad), Annelie Wallgren (gruppledare Nose Work) och
Amanda Rickardsson (gruppledare freestyle).
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Rapport från arbetsgruppen för gemensam utställning med 1SACK 2020
Ullareds brukshundklubb 30 maj 2020 samt domaren Peter Rehanek från Tjeckien är bokade. Under
året bildades en Messenger grupp som komplement till Facebook gruppen.
Arbetsgruppen har bestått av Pia Bäckman (sammankallande, avgick under verksamhetsåret), Lotta
Eriksson (sammankallande, tillträdde under året), Eva Söderlund, Anneli Nordquist (avgick under
verksamhetsåret), Ellinor Brusell samt Sanna Fransson.
Rapport från arbetsgruppen Nyhetsbrev
Svenska Chodský pesklubben har som mål att delge aktuell information om ämnen och händelser
som är viktiga för rasen och som kan ge mervärde åt medlemmarna. Nyhetsbreven skickas ut via
mejl och genom medlemsregistret. Nyhetsbreven publiceras även på rasklubbens hemsida. Under
året har ett nyhetsbrev skickats ut under april.
Arbetsgruppen har bestått av Pia Bäckman (sammankallande) och Ingela Pettersson.
Rapport från Priskommittén för hederspris
Svenska Chodský pesklubben beslutade att instifta ett antal hederspris (HP) i slutet av 2018,
vilka kommer att utdelas på klubbens årsmöten. Syftet med HP är att främja tävlande och skapa en
attraktiv atmosfär kring att tävla. Hederspriset består av en tavla som vinnaren får behålla.
Kommittén tar emot ansökningar samt rangordnar pristagarna inför presentationen av vinnarna på
årsmötet.
Kommittén har bestått av Ingela Pettersson (sammankallande) och Pia Bäckman

Ordförande: Åsa Tiderman

Vice ordf: Lotta Eriksson

Ledamot: Kim Törnnblom

Sekreterare: Sandra Siverman

Ledamot: Solweigh Hjelm

Suppleant: Pia Bäckman

Kassör: Ann Olsson

Ledamot: Eva Söderlund

Suppleant: Anita Melitshenko

Styrelsen tackar för ett innehållsrikt 2018 och ser med entusiasm fram emot ett än mer innehållsrikt
2019.

1

SACK=Svenska Australian Cattledog Klubben
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Bokslut 2018-12-31
Resultaträkning
2018-01-01-2018-12-31

2017-01-01-2017-12-31

Medlemsavgifter

20 050,00

12 698,50

Läger
Försäljning
MH, MT samt exteriör

8 500,00
2 200,00
5 124,00
35 874,00

13 303,00
0,00
1 350,00
27 351,50

-1 800,00
-1 250,00
-1 712,00
0,00
-7 005,00
-7 466,50
-258,00
-461,36
-500,00
-4 953,00
0,00
-1 146,00
-26 551,86

0,00
-1 250,00
-2 864,50
-38,00
-2 320,00
-2 200,00
-597,16
0,00
0,00
0,00
-218,00
0,00
-9 487,66

9 322,14

17 863,84

Utbildning
Bank Kostnad
Arvoden
Skatt
MH, MT samt exteriör
Kostnader läger
Möte
Företagsförsäkring
Kontorsmaterial
Redovisningstjänst
priser
Diverse övriga kostnader

Årets resultat

Balansräkning
2018-12-31

2017-12-31

Kundfordringar
Bank

0,00
42 678,30

600,00
33 346,16

Totala tillgångar

42 678,30

33 946,16

-33 356,16
-9 322,14
-42 678,30

-15 492,32
-17 863,84
-33 356,16

0,00

-590,00

-42 678,30

-33 946,16

Föreningskapital i SCPK
Årets resultat
Totalt eget kapital
Övriga skulder
Totalt eget kapital och skulder
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Plats för revisionsberättelsen
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Verksamhetsplan 2019
Mål och aktiviteter i stort
• Klubben kommer fortsatt att arbeta för en sund utveckling av rasen såväl exteriört,
hälsomässigt som mentalt.
• Utarbeta fullständiga Rasspecifika avelsstrategier, RAS, med målsättning att vara klara
under 2019 för inlämnande till under senare delen av verksamhetsåret.
• Klubben kommer att verka för att samtliga registrerade individer ska ha känd mental status
genom information.
• Förbereda planerad exteriördomarkonferens, vilken äger rum 19 oktober 2019.
• Förbereda gemensam utställning med Svenska Australian Cattledog Klubben (SACK),
vilken planeras äga rum 30 maj 2020.
• Sprida information om rasen och dess egenskaper som vall- och brukshund.
• Verka för att klubbens Facebook-sida är seriös och trevlig.
• Medverka vid olika evenemang samt eventuellt större utställningar som Stockholm
hundmässa 2019 med information om rasen.
• Eventuellt genomföra ett läger för vallning.
• Genomföra ett träningsläger i Norrköping under maj.
• Genomföra ett träningsläger i Kungsör under september.
• Klubben ska vid tre tillfällen per år informera medlemmarna om aktuella frågor via ett
informationsbrev per mail.
Aktiviteter på detaljnivå
-

Verksamhetsplan avseende sektorn för Avel- och hälsa
Under året planerar sektorn att fortsätta utredningen kring Degenerativ myelopati (DM) och DNAtester. Därtill planeras att uppdatera och revidera avelsrekommendationerna avseende
höftledsdysplasi (HD) och idiopatisk epilepsi (IE). En separat grupp kommer utarbeta
avelsrekommendation avseende mentalitet. Fortsatt ska vi ta fram riktlinjerna för hur ett öppet
hälsoregister ska formaliseras på hemsidan. Sektorn ska verka för att det anordnas
mentalbeskrivning (MH), mentaltest (MT) samt exteriörbeskrivning under verksamhetsåret.
Hemsidan ska uppdateras med statistik avseende hälsa, mentalitet och funktion minst två gånger.
En enkätundersökning där ägaren skattar sin hunds mentalitet planeras att genomföras under
verksamhetsåret. Sektorn ska även försöka ta fram en hanhundslista till hemsidan.
Sektorn består av Lotta Eriksson (sammankallande), Ann Olsson, Sandra Siverman, Pia Bäckman
och Ingela Pettersson

-

Verksamhetsplan avseende sektorn för Utbildning- och tävling
Sektorn för utbildning och tävling kommer under året att om formatera sitt arbete och
ansvarsområden. Nya deltagare i sektorn kommer också att rekryteras. Sektorn planerar följande
aktiviteter: Föreläsning ”Att förstå din hund” i samband med årsmötet. Samordning för träningsläger
i maj och i augusti-september. Lägren planeras av respektive lägerkommitté. Sektorn kommer att
göra en inventering av vilka behov och önskemål som finns hos medlemmarna för att sedan kunna
lägga en planering för kommande år.
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Sektorn består av: Eva Söderlund (sammankallande, avgående) och Kim Törnblom. Vi räknar med
att utöka sektorn med nya deltagare under våren 2019.
-

Verksamhetsplan avseende arbetsgruppen RAS (Rasspecifika Avelsstrategier)
Arbetsgruppen kommer under året att arbeta med att komplettera det befintliga RAS-dokument
med ny statistik och nya avelsrekommendationer. Målsättningen är att ha ett första utkast klart till
augusti för att detta ska kunna gå ut till referenspersoner för att få in åsikter och synpunkter till
september. Därefter kommer dokumentet att arbetas om och skickas till SBK-avel och hälsa under
oktober månad.
Arbetsgruppen består av Åsa Tiderman (sammankallande), Sandra Siverman, Lotta Eriksson och
Pia Bäckman.

-

Verksamhetsplan avseende exteriördomarkonferens 2019
Arbetsgruppen kommer under året att fortsätta den goda kontakten med den tjeckiska rasklubben.
Raskompaniet planeras vara färdigställt under första kvartalet 2019. Detta är ett material för den
utbildning av exteriördomare som planeras till oktober 2019 och är ett dokument med
bildillustrationer som tydligt beskriver exteriöra brister och förtjänster. Vidare planering och
förberedelse inför domarutbildningen kommer att kräva fortsatt arbete.
Arbetsgruppen för raskompendiet och exteriördomarutbildning har bestått av: Håkan Sjödin
(sammankallande), Yvonne Brink, Åsa Tiderman och Sandra Siverman.
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Budget 2019
Budget 2019
21 000 kr
12 000 kr
7 500 kr
2 500 kr

Medlemsavgifter
Läger
Beskrivningar/prov
Försäljning
Summa intäkter

Budget 2018
13 500 kr
11 000 kr
2 500 kr
0 kr

43 000 kr

27 000 kr

1 250 kr
3 000 kr
5 500 kr
500 kr
1 300 kr
1 200 kr
500 kr
960 kr
1 000 kr
3 464 kr
5 000 kr
900 kr
3 000 kr
2 000 kr
4 000 kr

1 250 kr
4 500 kr
4 000 kr
1 800 kr
1 200 kr
500 kr
1 000 kr
500 kr
1 500 kr
3 313 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

Summa kostnader

33 574 kr

19 563 kr

Förväntat resultat

9 426 kr

7 437 kr

Bankkostnader
Reseersättningar
Konferens
Försäkringar
IT-kostnader
Informationsmaterial
Monterkostnader
SBK
Möteskostnader
Redovisningstjänster
Beskrivningar/prov
Kontor/medlemsvård
Inköp material
Utbildning
Översättningar
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Valberedningens förslag till SCPK:s styrelse för år 2019
Styrelse, revisorer och valberedning
Valberedningens förslag
Ordförande på 1år (omval)

Åsa Tiderman

Ledamot på 2 år (omval, kassör)

Ann Olsson

Ledamot på 1 år (fyllnadsval)

Pia Bäckman

Ledamot på 2 år (nyval)

Carina Sehlin

Suppleant på 2 år (nyval)

Björn Källström

Revisorer 1 år

Lars Wernberg (nyval)
Jesper Carlberg (nyval)

Revisorssuppleanter 1 år

Carola Nilsson (omval)
Anne Engström (omval)

Valberedning
Ledamot på 2 år (sammankallande)
Ledamot på 1 år (fyllnadsval)

vakant (Jennie Olausson är disponibel för
omval)
Fyllnadsval för Pernilla Jadepalm, som
avgår, förslag är Wenche Huber

Sittande med 1 år kvar
Ledamot (vice ordförande)

Lotta Eriksson

Ledamot

Solweigh Hjelm

Ledamot (sekreterare)

Sandra Siverman

Suppleant

Anita Melitshenko

Valberedning
Ledamot

Ingela Pettersson

Valberedningen överlämnar åt styrelsen att för årsmötet tillsätta mötesordförande och mötessekreterare.
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Presentationer av föreslagna personer
Åsa Tiderman (omval, ordförande)
Bostadsort: Odensbacken, utanför Örebro
Tillhör SBK distrikt: Örebro
Sitter sedan klubbens bildande 2013 som ordförande i Svenska Chodský pesklubben.
Hundbakgrund: Skaffade min första egna hund -80. Det var en långhårig collie. Då gick jag också̊
instruktörsutbildning på̊ Hällefors BK. Sedan dess har jag haft många olika hundar och raser. Vi har
just nu fyra hundar, en långhårig Schäferhane som är 7 år, en Chodský́ pes hanne som är 6,5 år, en
Chodský́ pes tik som snart är 5 år och hennes dotter som är ett år. Älskar att träna och utvecklas
tillsammans med hundarna.
Sitter även i SBK-Närke distriktsstyrelse.
Ann Olsson (omval, kassör)
•
•

Bostadsort: Ystad
Tillhör SBK distrikt: Skåne

Hundbakgrund: Innehar Kennel Team:s, som varit verksam sedan 1984 och är i grunden en
Schäferkennel med inriktning på bruksavel, började även med Dansk-Svensk Gårdshund 2010. Har
även fött upp Dalmatiner under en 10 årsperiod på 90 talet. Är instruktör sedan 1984 och utbildar
med tanke på hundens mentala förutsättningar, vad fungerar för just det ekipaget. Sysslar även med
problemhundslösning. Spårarbete är mitt stora nöje. Tävlar i Spår, Lydnad och IGP (f.d. IPO) även
blivit lite rallylydnad. Har varit verksam i SBK på mentalsidan sedan 1992, distrikt och lokalt sedan
1984. Har varit med och tagit fram SBK Valpbeskrivning och utvecklat MH och MT. Under en 10
års period var jag verksam inom flygvapnet med utbildning av tjänstehundar.
I föreningslivet har jag varit verksam Centralt i SBK som sammankallande för Mentalverksamheten I
många år, Centralt i SKK, Centralt i Svenska Schäferhundklubben, Skånedistriktets RUS,
Schäferklubbens distriktsstyrelse, Lokalklubbstyrelse där ansvarsområdena främst varit som
Rusansvarig och Kassör. Har fått ihop ett antal auktorisationer under åren såsom
A- instruktör med specialkompetens inom spår och valputbildning, Tjänstehundsinstruktör,
Valpbeskrivare (MV), Mentalbeskrivare (MH) Mentaldomare (MT) och L-Tester för blivande
assistanshundar där grunden ligger i SKK BPH. Utreder också oacceptabla beteende inkomna
anmälningar för SKK i Skåne.
Övrigt: Skaffade min första Chodský pes för 4 år sedan. Har idag två Schäfertikar tre DSG tikar och
en Chodský pestik.
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Carina Sehlin (nyval, ledamot)
•
•

Bostadsort: Sala
Tillhör SBK distrikt: SBK Västmanland

Hundbakgrund: Jag har med tidigare hundar tävlat lydnads SM och VM för Belgisk Vallhund i
Belgien, utbildat räddningshund samt tränat/tävlat vilt spår, sök, spår och lydnad. Är utbildad SBK
instruktör, MH figurant, lydnadsdomare, genomgått olika kurser inom SBK samt coach/ pedagogik
/ mentalträningsutbildningar och har en hel del instruktörs uppdrag åt SBK klubbar och rasklubbar
samt har privatlektioner. Har tidigare varit aktiv inom styrelse som ordförande i flera år i två stycken
SBK klubbar i Dalarna och Västmanland samt inom rasutveckling och hundägarutbildning. Älskar
att träna och peta i detaljer och tävlar i dag för Enköpings Brukshundklubb.
Övrigt: Jag har två hundar, Chodský pes tjejen Best Wishes Annia'q snart 3 år, uppflyttad lägre klass
spår och lydnads klass 1 och Malinoisen Bruksviljans Amaroq 7 år, lydnadschampion, sök &
spårhundschampion, en 2:a placering på Bruks SM i sök 2017 och en 12:e placering på Bruks SM i
spår 2018.
Pia Bäckman (fyllnadsval, sekreterare)
•
•

Bostadsort: Linköping
Tillhör SBK distrikt: Östergötland

Hundbakgrund: Jag är SBK- samt Nose Work instruktör samt utbildad till mentaltest- och BPHfigurant. Jag är aktiv som instruktör och mentalbeskrivningsfunktionär. Jag är auktoriserad
doftprovsdomare, certifierad instruktör och godkänd tävlingsledare i Nose Work. Under två år
arbetade jag som avtalsinstruktör inom SBK i Stockholm. Jag är även rasklubbsansvarig inom SBK
Östergötland.
Övrigt: Jag är år stolt ägare till två Chodský peshundar, en hane och en tik. Båda är i treårsåldern.
Dessa två individer har, förutom att träna och tävla, fått mig mycket intresserad av rasutveckling och
avel. Därför har jag på relativt kort tid genomfört SKK:s uppfödarutbildning samt hundavel och
genetik på distans.
Björn Källström (nyval, suppleant)
• Bostadsort: Järfälla
• Tillhör SBK distrikt: Stockholm
Hundbakgrund: Min första hund köptes 1963 då jag gick med i SBK och SKK. Blev Nordisk
Mästare i Rapport 1974. Blev 1976 1 klass domare i de Nordiska Brukshundsgrenarna och
lydnadsklass alla klasser. 1985 chef smådjur avd. på JFB Jordbrukets Försäkringsbolag. 1988 var jag
med och bildade AGRIA, blev Produktchef för smådjursavd (hund, katt och andra mindre djur).
Invald i Sveriges Veterinärförbund 1986 pga. mina genetiska kunskaper. Satt i projekt Svensk
Hundavel i 6 år tillsammans med bland andra Per-Erik Sundgren, Lennart Svensson och Åke
Hedhammar. Är hedersledamot i SBK:s centralorganisation. Har fött upp schäfer och Bichon Frise.
Var med på den första världskonferensen för Bichon Frise 1988.
Övriga uppdrag i hundvärlden på lägre nivå i SBK: Instruktör, landslagsledare för
rapporthundsgruppen, Järfälla Bk:s första ordf, distriktordf mm.
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Övrigt: Äger sedan drygt ett år en Chodský pestik från Danmark, Hessie. Politiskt aktiv på högre
nivå kommunalt, en Av Stockholms Handelskammares Besiktningsmän samt fått titeln Europén
Loss Adjuster Expert från Bryssel.
Lars Wernberg (nyval, revisor)
• Bostadsort: Staffanstorp
• Tillhör SBK distrikt: Skåne
Hundbakgrund: Uppvuxen med schäfer bl. a.
Övrigt: Jobbar som Maskinansvarig för Vinterverksamheten i Malmö Stad. Två vuxna utflugna
avkommor, son o dotter. Fritiden ägnas åt familj, hundarna, motorcykeln. Även revisor till
småföretag. Utbildningar: Godkänd Revisor. Kommunikations och Systemingenjör (IT)
Övrigt: Idag består flocken av: Tuva (Qbaz Enzi, född 2013, Schäfer). Beam (Best Wishes Blazing
Ruby, född 2017, Chodský pes).
Jesper Carlberg (nyval, revisor)
• Bostadsort: Vittsjö
• Tillhör SBK distrikt: Skåne
Hundbakgrund: Har en bakgrund inom brukshundklubben. Har längre tillbaka haft Golden
Retriever och Boxer som jag har tävlat med. Har varit mycket aktiv inom brukshundklubben som
Allmänlydnadsinstruktör, MH figurant och behörig tävlingsledare. När jag inte tränar hund så
hänger jag med min fru när hon tävlar körning med hästarna. Jobbar som trafikutvecklare på
Skånetrafiken.
Övrigt: Jesper Carlberg heter jag, jag är 44 år gammal och bor med min fru på en hästgård utan för
Vittsjö i Skåne. Förutom hästar och höns så har vi fyra hundar, två Podenco Ibicenco samt två
Chodský pes. De två Chodský peshundarna är Caro som är 2 år och Bea som är 1 år. Med dessa två
så tränar jag spår, lydnad och rallylydnad. Jag är inte den personen som ger mig ut på tävlingsbanan
så fort det finns tillfälle men tränar och har som mål att tävla när det känns bra.
Carola Nilsson (omval, revisor)
Bostadsort: Risböle, Lövånger
Tillhör SBK distrikt: Övre Norrland
Hundbakgrund: Varit med i Svenska Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom sedan 1974.
Suttit i distriktsstyrelsen sedan 1981 och innehaft olika poster. De senaste åren har jag varit
revisorssuppleant. Har utbildat två patrullhundar. Är aktiv inom Hemvärnet sedan 2011 och är
Hundbefäl i 132 IK.
Övrigt: Har två Chodský́ pes hanar som är 5 resp. 1,5 år.
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Anne Engström (omval, revisor)
•
•

Bostadsort: Bålsta
Tillhör SBK distrikt: Uppland (Bro-Håbo BK)

Hundbakgrund: Jag har haft hund sedan 1982 och varit aktiv inom SBK sedan dess. Första hunden
var en collie som jag tävlade lydnadsklass 3 och lägre klass spår med. Efter det blev det ett gäng Bv.
Groenendael där första tiken blev lydnadschampion, uppflyttad till högre spår och Svensk
Utställningschampion.
Sen har jag haft Bv. Malinois. Den första tävlade jag spår (godkänd elit), sök (godkänd lägre),
svenskskydd (startade lägre), lydnad (1:a pris klass 2) och BSL 3 med. Vi tränade även IPO, men det
blev aldrig någon start där.
Min förra hund var en Bv. Malinoistik som var försvarsmaktshund i ett insatskompani. Med henne
tävlade jag också̊ rallylydnad i avancerad klass. Hon var även svensk utställningschampion och
uppflyttad till lydnadsklass 3.
•
•
•
•

Jag är utbildat CUA (certifierad utställningsarrangör) och har anordnat flera utställningar i
Belgarklubben.
Jag är exteriörbeskrivare på̊ dom 4 varianterna av belgisk vallhund.
Jag är tävlingssekreterare i SBK
Jag har även för flera år sedan varit aktiv som figurant på̊ MH och MT.

Övrigt: Första gången jag såg rasen Chodský pes och fastnade för dom var för flera år sedan på̊
internet innan dom blev en godkänd ras.
Har varit väldigt intresserad, men ej haft möjlighet än att skaffa någon. Men i framtiden hoppas jag
att jag ska kunna skaffa en Chodský pes.
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