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SVENSKA HUNDKLUBBEN 
 

PROTOKOLL 

STYRELSEMÖTE 2011-05-28 kl 13.00 i Södertälje  

 

Närvarande: Kjell Ryman, Bo Lilje, Jan-Lennart Andersson,  

Anki Andersson, Carina Björsell 

 

§28 Mötets öppnande 

 Riksordförande Kjell hälsar välkommen och öppnar mötet 

§29 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns 

§30 Val av två justerare 

 Anki och Carina väljs att justera protokollet 

§31 Godkännande av tidigare elektroniskt justerade protokoll. 

 Bordläggs, Rikssekreteraren Ulla ej närvarande. 

§32 Åtgärdslista 
CS beslutar att införa en åtgärdslista som skall bifogas protokollen. Bil 1 

§33 AU-beslut 

 Till Ny ordförande i Arbetsprovskommittén utses Gunilla Laudon Andersson 

§34 Brev och skrivelser 

CS har sänt in följande skrivelse till EU-kommissionen 

Angående EU-momsdirektiv 
 

I Sverige är föreningsliv ideell verksamhet och av tradition ej momsredovisningsskyldig.  

Föreningen Svenska Hundklubben, en riksorganisation med ca 1200 medlemmar och 

fyller 99 år 2011, motsätter sig förslaget att momsbelägga ideell verksamhet. 
 

Styrelsen för Svenska Hundklubben 

§35 Rapporter 

 

a. Ordförande 

Inget att rapportera 

 

b. Sekreterare 

Inget att rapportera 

 

c. Kassaförvaltare 

JLA redogör för ekonomin och vi håller budget. 

Medlemsavgifter är 10.000 SEK mindre i år än vid motsvarande tid förra året. 

CS kommer att se över rutinen för medlemsregistrering. CS behöver dels kontrollera 

om alla kursdeltagare är medlemmar och dels arbeta för att få fler medlemmar.” 

  

d. Kommittéer  

CKK 
CS har tagit del av planeringen för Valp- och Basutbildningen för hundägare och ger 

CKK mandat att fortsätta med implementering hos lokalavdelningarnas instruktörer 

under hösten 2011. 

CKK har skapat ett ramverk för kursupplägg som CS ser som mycket positivt. 
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§36 Media 

 Intelliweb har producerat bilder på hundinformationsdatabasen.  

CS ser fram emot en live demo. 

Nästa nummer av VH utkommer i början av juni och innehåller 36 sidor! 

 

§37 SHK 2012 

Den uppdaterade Mål och Handlingsplanen för 2011/2012 behandlades. 

Beslöts att använda den som underlag inför ordförandekonferensen den 29/5 under 

punkten ”SHK 2012”. CS diskuterar om vad en jubileumsskrift ska innehålla. 

Material till en sådan skrift måste dock efterlysas Carina jagar skribenter. 

 

§38 Övriga frågor  

Ordförande presenterar ett förslag på ny organisation som ska presenteras på 

Ordförandekonferensen. Se bil 2 sep .pdf fil 

 

§39 Nästa möte 2011 

 

Datum Fysiskt/telefon Klockslag 

20/6      Bo S kommer ej Telefon 19.00 

8/8       Kjell kommer ej Telefon 19.00 

11/9      Valberedningen Västerås 11.00*) 

10/10 Telefon 19.00 

11/12 Uppsala 11.00*) 

    *) Ändrad tid 

 

 

§40 Avslutning 

Riksordförande tackar för ett givande möte och förklarar mötet för avslutat. 

  

 

Justeras 

 

 

___________________ 

Riksordf. Kjell Ryman 

 

 

_____________________   _____________________ 

Ledamot Anki Andersson   Suppleant Carina Björsell 
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Bil 1. 
ÅTGÄRDSLISTA FÖR CS-MEDLEMMAR      

UPPGIFT? VEM? OMRÅDE INFÖRT KLART NOTERING 

Se till att funktionärer utbildas i handhavande av nya 
hunddatabasen 

Alla  2011-05-29 senare  

Rekrytera ny web-master till centrala hemsidan Alla  2011-05-29 20-jun  

Rekrytera skribenter att göra jubileumsboken "SHK - 100 år" CB  2011-05-29 senare Förslag: nedslag på olika 
ställen under de 100 åren 

Gör åtgärdslista från möten att bifoga protokoll JLA  2011-05-29 20-jun  

Gör förslag på hur mejlrutiner inom CS JLA  2011-05-29 20-jun  

Se till att CTK:s bokföring fungerar - kontakta Maggan JLA  2011-05-29 10-jun Steg 1 - kontakta Maggan 

Starta upp "Medlemsavgiftsprojektet" JLA  2011-05-29 20-jun Steg 1- kontakta 
medlemsregistrator + 
avd.kursansv. 

Kopiera materiel till söndagens ordförandekonferens JLA  2011-05-29 30-maj Org.schema + MoH 2012 

Vidareutveckla nya Org/nya Stadgar genom ny arbetsgrupp KR  2011-05-29 20-jun Grp-medl: KR, CB, BL, BS 

Svara "personligt" på CKK:s kursplaneförslag + initiera forts. KR  2011-05-29 20-jun  

Ta fram ansvarig/ansvariga för registrering i nya hunddatabasen KR  2011-05-29 20-jun  

Bjud in valberedningen till nästa CS-möte US  2011-05-29 20-jun  

Ska vi införa en nätversion av VH - utred och gör ett förslag ÅR  2011-05-29 20-jun  

 

 

 

Bil 2 



Svenska Hundklubben
i

framtiden
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Först en liten titt i backspegeln
Årsmötet 2010:
Uppdrog åt CS att ta fram två förslag 

- Nya stadgar inom befintlig organisationsform

- Nya stadgar i en reformerad organisationsform

Årsmötet 2011:
Uppdrog åt CS att ta fram ett klarare och mer 

lättförståligt alternativ med nya stadgar och ny 
organisation 
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CS uppdrag till årsmötet 2012

Nya enkla stadgar 

Ny enkel organisation

Nya enkla styrdokument för

- organisation

- administration

- ekonomi
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Nuvarande organisation

Lokalavdelningar
Eskilstuna
Uppsala

Södertälje
Västerås

NWD

Medlemmar

Associerade klubbar
Specialklubbar

Rasklubbar

Kanslier, och 
Regionombud

Våra Hundar

Centralstyrelsen CS
Arrangerar Representantskapsmöte samt övriga rådgivande möte

Ansvarar för huvudklubbens ekonomi och administration

Huvudklubb
Årsmöte i mars. Väljer Centralstyrelse. 

Alla medlemmar har närvaro- och rösträtt.
.

Övriga kommittéer

Arbetsutskott AU

Utställningskommittén
UK

Utbildningskommittén
UBK

Centrala
Tävlingskommittén CTK

Avelskommittén
AK 

Stambokföring
Röntgenavläsning
Kennelinspektion
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Stambokföring

Arbetsprover

Våra Hundar

Hundinformation

Funktionärsutbildning

Lydnadstävlingar

Agilitytävlingar

SHK Service

Representantskapet

Medlemmarna

Internationellt nätverk

Röntgenavläsning

Beteendeanalys

Medlemsförsäkring

Valphänvisning

Kanslier/Regionombud

SHK Klubbar
Eskilstuna
Uppsala

Södertälje
Västerås

NWD
Utställning

----
----

Nya klubbar

Kennelinspektion

Hemsida
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SHK i framtiden
En modern nätverksorganisation

Stark koppling mellan Representantskap, SHK 
service och klubbarna

Ökat  medlemsinflytande

 Intressestyrt, beslut fattas i verksamheterna

Minimal byråkrati
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Konsekvenser
Centralstyrelsen försvinner

Kommittéerna försvinner

Central SHK Service bildas

Styrdokument  tas fram

Befrämjar tillväxt
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Fördelar
Beslut, ekonomi och verksamheter som rör 

medlemmarna finns nära medlemmarna.

Medlemsavgifterna tas ut av klubbarna vilket 

skapar förutsättningar för en mer omfattande och 

utvecklande verksamhet i klubbarna.

Minskad medlemsomsättning. 

Decentraliserad medlemsrekrytering
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Fördelar
Klubbstyrelserna ansvarar inför sina medlemmar 

både lokalt och centralt

Klubbarna har gemensamt hela ansvaret för 

Svenska Hundklubbens verksamheter

Svenska Hundklubbens beslutsstrategi upplevs 

attraktiv och förbättrar förutsättningarna för att nya 

klubbar enkelt kan anslutas.
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Fördelar

Nyanslutna klubbar får behålla sina medlemmar 

bör uppfattas som attraktivt.

Korta kommunikationsvägar mellan 

Representantskap, Klubbar och SHK Service
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Något att fundera över...
De sex initiala klubbarna tar ett mycket stort ansvar 

för att driva verksamheten i SHK anda.

Om fler klubbar ansluts ska representationen i 

representantskapet beaktas

- Procentuell?

- Rotations princip?
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Något att fundera över...

Beräkna klubbarnas avgift till Riksorganisationen ?

- Medlemsbaserat

- Omsättningsbaserat 

Gemensam ekonomisk redovisning? 

Fördelning av överskott/underskott? 

Fördelning av kostnader?
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Lite byråkrati på sluttampen…
Riksorganisationens stadgar är gemensam för 

hela organisationen

SHK Service
Verksamhetsfunktioner

Styrande dokument

Representantskapet
Väljs på årsmötet i mars av kandidater utsedda på klubbarnas 

årsmöten. I första hand klubbarnas ordföranden. 

Klubbar
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