
 
SVENSKA HUNDKLUBBEN 

  
 
 
 

Centralstyrelsen möte 2016-05-14  i SHK Eskilstuna/Torshällas 
klubbstuga 
 
 
Närvarande: Jenny Hedenby, Zaima Erlandsson, Jonna Tärnquist, Bengt Åke Lindhé, Magnus 
Samuelsson, Meta Hellquisth och J-L Andersson 
 
Anmält förhinder: Gabriella Rönn Larsson, Tommy Holmertz 
 
Frånvarande: Anna Helgesson (adjungerad), 
 
 
§ 20 Mötet öppnas 
  
§ 21 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställ efter komplettering. 
 
 Val av justerare 
 Till justerare väljs Jonna Tärnquist . 
 
§ 22 Godkännande av föregående protokoll 

De två protokollen från 2016-04-17 (konstituerande möte + vanligt styrelsemöte) 
godkänns och lägg s till handlingarna. 

 
§ 23 Ekonomi 

Månadsbokslutet 30 april visar ett underskott på 4 085 kr. Befarat medlemstapp 
och färre avlagda spårprov än kalkylerat, indikerar att årsresultatet kan bli något 
lägre än budgeterat. 
De likvida medlen uppgår till 389 360 kr.  
 

§ 24 Föranmälda ärenden (beslutsärenden) 
a) Årsmötespropositionen om uppdraget till CS att vidareutveckla den samverkan 
som drivs inom ordförandegruppen. 
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att ta upp frågan i ordförandegruppen, och tills 
vidare ha frågan som en stående punkt på dagordningen. 

 
b) Organisationshandboken – beslut om de delar som är genomarbetade. 
Ordförande redogör för bakgrunden till organisationshandbokens framväxt och 
arbetets status.  
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att: 
-godkänna texterna om Utställningskommittén och Utbildningskommittén  
 



- avsnitten om CTK, APK och UK behöver kompletteras med texten ”Kommittén har, 
i samråd med CS, förvaltnings- och utvecklingsansvar för tävling/prov inom sitt 
verksamhetsområde”. 
- texten om APK behöver kompletteras med 1) att kommittén ansvarar för 
utbildning av funktionärer för de tävlingar/prov som ingår i kommitténs 
verksamhet och att endast kommittén har rätt att utse domare och övriga 
funktionärer, 2) definition av begreppet provansvarig och 3) förtydligande av 
ansvar och övrigt samarbete då lokalklubb önskar arrangera  prov. 
 
 
c) ”Tillfälligt” medlemskap 
Styrelsen ställer sig positiv till grundtanken att icke-medlemmar ska kunna lösa 
tillfälligt medlemskap vid deltagande i centralt arrangerade aktiviteter. Frågan 
behöver utredas ytterligare 
Beslut: Ärendet bordläggs till nästa möte 
 
d) Avtalet mellan SHK och Service- och Signalhundsförbundet 
Diskussioner har förts om innehållet i det avtal som nyligen upprättats mellan SHK 
och ”SOS-förbundet”, och styrelsens samlade bedömning är att SHK fortsatt varken 
är momsredovisningsskyldig eller är skattepliktig. Ledamot Magnus Samuelsson 
reserverar sig mot bedömningen från övriga i styrelsen.  
Beslut: Styrelsen konstaterar att avtalet för innevarande verksamhetsår redan är 
underskrivet av bägge parter. Frågan utreds vidare under året, så att nästa års 
avtalsskrivning inte kan lämna några frågetecken. 
 
f) Kompletteringar i HK:s försäkringsskydd 
Huvudklubben har ansvarsförsäkring för alla centralt arrangerad evenemang 
Frågan om den centralt tecknade ansvarsförsäkringen även gäller för icke-
medlemmar. Frågan behöver utredas ytterligare.  
Beslut: Ärendet bordläggs för ytterligare utredning 

 
§ 25 Centralstyrelsens åtgärdslista 

 Åtgärdslistan uppdateras. 
 

§ 26 Rapporter  
a) Kalendariet 2017 - info om kalendermötet 12 juni 

 Kalender för 2017 kommer att upprättas i samband med nästa ordförandeträff 12 
juni.  
 
b) Rapport från planering av SHK-festivalen  
Frågan bordläggs 
 
c) Rapport från arbetet med webbaserat medlemsregister  
Frågan bordläggs 

  
 

§ 27 Övriga frågor  
a) Mål och Handlingsplan för HK och kommittéer 
Ärendet bordläggs 

  



b)”Andningsproblem hos trubbnosiga raser” 
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att ge avelskommittén (AK) i uppdrag att arbeta 
fram förslag på riktlinjer och direktiv för att möjliggöra att avbryta deltagande i 
SHK-arrangerade verksamheter för hund med uppenbara besvär att andas - för att 
upprätthålla djurskyddslag och Jordbruksverkets förordning om tävling med hund. 
Avelskommittén delges det underlag, som arbetats fram i ärendet. Slutgiltigt förslag 
från AK läggs fram till centralstyrelsen för godkännande. 
 

 c) Publikationen Våra Hundar - information på huvudklubbens hemsida 
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att ny länk för publikationen Våra Hundar 
upprättas på den centrala hemsidan 
 

§ 28 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte - onsdag 15 juni i SHK Västerås klubbstuga i Häpplinge 
 
§ 29 Mötet avslutas 
 Ordförande avslutar mötet 
 
 
 
 
/Jonna Tärnquist/ /Jenny Hedenby/ /Jan-Lennart Andersson/ 
  Justerare    Ordförande    Sekreterare 


