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SVENSKA HUNDKLUBBEN 
 

PROTOKOLL 

TELEFONSTYRELSEMÖTE 2009-06-29 kl 18.00 
 

Närvarande: Ane Håkansson, Kjell Ryman, Agneta Forshell, Dennis Henrysson, Jan-Lennart Andersson och 

Mikael Larsson  

Frånvarande: Maj-Britt Sandberg, Susanne Ahlén, Marie Mattsson, Ulla Stääv och Åse Rönnblom Gustafsson 

 

§69 Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet ca 30 minuter försenat. 

Eftersom sekreterare och vice sekreterare ej var närvarande utsågs Kjell Ryman 

att föra protokollsanteckningar 

 

§70 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes. 

 

§71 Val av två justerare 

 Till justeringsmän valdes Jan-Lennart Andersson och Agneta Forshell 

 

§72 Justering av föregående protokoll 

 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna med ändringarna 

 1. I rubriken DAGORDNING ändras till PROTOKOLL 

 2. På raden Närvarande ändras Agnet till Agneta  

 

§73 Brev och skrivelser 

 Punkten bordlades, sekreteraren ej närvarande 

  

§74  AU-beslut 

1. Den 23/5 Överföring av 70.000SEK från sparkonto till kassan godkändes av 

CS. Se bil.1 

 2. Den 17/6 CS godkände uppkommet underskott för Riksmästerskapstävlingen. 

 Se bil. 2   

 

§75 Rapporter 

 

a. Ordförande 

Inga 

 

b. Sekreterare 

Bordlades 

 

c. Kassaförvaltare 

Kassaförvaltaren rapporterade och gick igenom resultat- och balansräkning för 

perioden 0901-0906. Rörelseresultatet för perioden är plus 36.347SEK. 

Kassaförvaltaren påtalade att det positiva resultatet beror till största delen av 

UBKs för tillfället stora överskott. Höstens utbildningar kommer troligtvis att ge 

ett underskott.  

Ekonomirapporter från UK och NWD lades till handlingarna. 
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d. Kommittéer  

 

- AGK  

Inget att rapportera 

 

- AK 

Inget att rapportera 

 

- CTK 

Rapporterade att Landkampsgruppen är igång med träningen. 2 tillfällen av fyra 

är genomförda. Fråga från CTK till CS är om budgetramen på 10.000 SEK, som 

det ryktas om, fortfarande gäller.  

Beslöts, CTK skall snarast presentera en kostnadskalkyl för hela 

Landkampsprojektet. 

Enligt 2008 års redovisning hamnade kostnaderna på knappa 7.000SEK. 

Styrelsen anser att ett belopp på 7000 - 10.000 SEK bör vara skäligt för årets 

landskamp.  

Beslöts, Huvudklubben står för kostnaden.  

– UBK 

Rapporterade, höstens utbildning med avslutning på basutbildningen och 

”Hundproblems utbildningen” med Ingrid Tapper genomförs planenligt. 

– UK 

Ingen rapport.   

 

e. Lokalavdelningar/Regionombud 

Västerås avdelningen rapporterade att det utdragna arbetet på ny klubbstuga 

fortskrider. Diskuterades, eventuellt ekonomiskt stöd från Huvudklubben i form 

av förmånligt lån. Västeråsavd.  återkommer i frågan.  

Diskuterades, regionombudens uppgift. CS uppfattning är att funktionen är bra 

och bör förses med ansvars- och befogenhetsbeskrivning och ekonomiska ramar.  

Frågan hänsköts till ett kommande Idé-möte 

 

f. 1)Webbmaster 

Den tillfälligt tillsatta webbgruppen har tagit fram ett alternativ till den befintliga 

hemsidan.  

CS önskar att ett omtag görs för att komma till att avslut. En webbgrupp med, 

Ordförande, tre CS ledamöter och S-täljes webbmaster kommer att träffas v27 

för att dra upp riktlinjerna för framtidens hemsida. 

 

2) Telefoni 

SHKs kansli i Salbohed har försetts med en Sony-Ericsson W595,  kostnad 1250 

SEK, Abonnemang hos Tre för 99 SEK / mån. 

Beslöts att kostnaden faktureras kassaförvaltaren. 

  

3) It 

Det krävs vissa justeringar av befintliga texter innan publicering kan ske. 

Funktionaliteten i anmälningsrutiner är kontrollerade. Arkivfunktion, Gästbok 

eller Forum saknas. 

Rapporterades att kontakt tagits med SKKs IT-chef. SKKs hunddata är i grunden 

ett stordatorbaserat datasystem och inget PC-system. Vilket betyder att det inte 

är användbart för SHK utan omfattande programmering. 
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g. Redaktören och Våra hundar 

Rapporterades att ny redaktör skall utannonseras i kommande Våra hundar 

eftersom nuvarande redaktör önskar arbeta med tidningens layout istället. 

 

h. Landskampsgruppen 

Gruppen träffades i Uppsala 29/6. I övrigt se CTK rapport §75  

 

i. Övriga 

Inget att rapportera 

 

§76 Sponsorer 

Diskuterades begreppet ”huvudsponsor”.  

CS uppfattning är att begreppet endast kan användas vid enstaka arrangemang.  

SHK skall vara fri i sitt val av sponsorer och inte låsas upp vid någon 

huvudsponsor. 

 

§77 Webbpolicy 

Nybildade webbgruppen tar fram ett förslag till Webbpolicy dokument. 

Presenteras till nästa möte.  

 

§78 Övriga frågor  

a)Amerikanska Bulldog klubben diskuterades.  

 CS svar på frågan vad kan SHK göra för att klubben inte skall försvinna är: 

För det första krävs det att klubben själv tar tag i de problem som finns och 

statar upp igen med en styrelse. Utan styrelse finns ingen rasklubb att samarbeta 

med. 

För närvarande erkänner SHK inte den betydligt vanligare trubbnosiga varianten 

av Amerikansk Bulldog. Frågan väcktes om det kan finnas rationella skäl att 

utreda ett erkännande även av denna variant. Det är i så fall en fråga som måste 

diskuteras med UK men även harmonieras med SHK:s internationella 

samarbetspartners. 

Dennis Henrysson ges i uppdrag att utreda hela frågan om Amerikansk Bulldog 

i Sverige och hur SHK kan vara behjälplig med en restaurering av aktiviteterna. 

  

b)Diskuterades ett Idé-möte 

Till nästa möte presenteras ett innehåll och inriktning för ett sådant möte. 

  

c)Till nästa möte skall Studiefrämjandet finnas som en punkt på dagordningen. 

  

d)Diskuterades problemen med minskade antal ekipage på spårprov. 

 CS menar att det ligger på CTK att reda ut var i problemen ligger och finna en 

bra lösning på de administrativa delarna. CS var dock av den generella 

uppfattningen att spårverksamheten är viktig och måste få ett lyft. 

 

§79 Kommande möten 2009 

1)Fysiska 

Västerås klubbstuga söndagen den 9 augusti kl 10.00 

 

§80 Avslutning 

 Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse 

 

Justeras: 
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Tf  sekreterare   Riksordförande 

Kjell Ryman   Ane Håkansson 
 

 

 

 

Justerare   Justerare 

Jan-Lennart Andersson  Agneta Forshell 


