
 
SVENSKA HUNDKLUBBEN 
 
 
 

Protokoll från centralstyrelsens möte 2016-06-15 i SHK Västerås klubbstuga i Häpplinge 
 
Närvarande: Jenny Hedenby, Zaima Erlandsson, Jan-Lennart Andersson, Bengt Åke Lindhé, 
Magnus Samuelsson, Gabriella Rönn Larsson, Tommy Holmertz 
 
Förhinder: Jonna Tärnqvist 
 
Frånvarande: Meta Hellquisth, Anna Helgesson 
 
 
 
§ 30 Mötet öppnas 
 Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet 
  
§ 31 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställs 
 
§ 32 Val av justerare 
 Till justerare väljs Tommy Holmertz  
 
§ 33 Godkännande av föregående protokoll 
 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna 
 
§ 34 Ekonomi 

Månadsbokslutet t.o.m. maj visar ett överskott på 11 825 kr 
 Helårsprognosen avviker ej från budget 
 Likvida medel uppgår till 409 514 kr (PG-konto företag: 56453 kr, Sparkonto 

företag: 150 291 kr och Stratega 10: 2012 770 kr) 
 

§ 35 Föranmälda ärenden (beslutsärenden) 
 
a) Utställningsverksamheten i SHK - stödåtgärder från CS (se bilagt underlag för CS 
beslut). 
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att: 
1) i samråd med domarlaget och UK, bistå utställningskommittén i arrangemanget 
av en samverkansträff, innan hösten, för utställningsengagerade inom SHK 
2) uppdra åt UBK, att i samråd med UK, arrangera domar- och 
ringsekreterarutbildninga så snart möjligt  
  
b) Förslag från APK rörande ändringar i regelverket för personspår 
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att: 
1) godkänna APK:s och AU:s beslut att sänka ”lägstaålder” för hund för att avlägga 
personspårprov - startspår, från nuvarande 12 månader till 8 månader. Beslutet 
träder i kraft fr.o.m. AU-beslutet 2016-05-24. 
2) godkänna APK:s förslag om att ett ekipage får gå in på valfri provnivå, och att det 
krävs godkänt prov för att gå vidare till närmast högre provnivå. Däremot har 
ekipaget rätt att avlägga prov på en lägre nivå än den tidigare valda. I online-
anmälan införs en meddelanderuta där ägaren/föraren kan meddela skälet till att 



hen önskar starta på annan nivå än i startklass. Beslutet träder i kraft fr.o.m. 2016-
08-01. 
3) återremittera APK:s förslag om att endast tillåta ett (1) spårprov/ekipage och 
dygn, i syfte att ytterligare utreda möjligheterna att tillmötesgå enskilda ekipage 
önskemål  
4) avslå APK:s förslag om att regeländringar i de två högre klasserna (ta bort 
begreppen ”lättare bebyggelse” och ”hårda spår” samt att minska liggtiderna). CS 
föreslår i stället att APK bereder frågan om revidering av hela regelverket fr.o.m. 
2018 - vilket ligger i linje med SHK:s styrdokument om regelrevidering ung vart 4:e 
år. 
 
c) Beslut från AU att införa Swish-tjänst för huvudklubben 
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att godkänna AU:s beslut från 2016-05-20. 
 
d) Inköp av dator med programvara till redaktionen för publikationen Våra Hundar 
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att avsätta 6 600 kr för inköp av lämplig hård- och 
mjukvara tillsammans med ett tillförlitligt back up-system. 
 
e) Förslag från UK att godkänna flerfärgade pudlar av färgerna Black and Tan (svart 
och brun) samt Harlekin (svart och vit) 
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att godkänna UK:s förslag. CS uppdrar samtidigt åt 
UK att se över eventuella kompletteringar som färgbeskrivning till rasstandarden 
och tidsplan för när full bedömning av flerfärgade pudlar kan utföras på 
utställning.  

 
f) Tillfälligt medlemskap för icke-medlemmar - komplettering av SHK:s 
försäkringsskydd bordlagd fråga från föregående centralstyrelsemöte) 
Beslut: Centralstyrelsen beslutar avskriva frågan om tillfälligt medlemskap, som en 
möjlighet att erbjuda extra försäkringsskydd. Huvudklubbens ansvarsförsäkring 
gäller för både medlemmar och icke-medlemmar. Centralstyrelsen beslutar vidare 
att utreda behovet av att teckna en kollektiv olycksfallsförsäkring 
 
g) Kalendarium för SHK:s centrala arrangemang - förslag från ”kalendermötet” 12 
juni 
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att uppdra åt sekreterare och ordförande att 
komplettera det näst intill färdigbehandlade kalendariet, och att se till att berörda 
informeras innan juni månads utgång. 
 
h) Ordförande CTK 
CTK:s ordförande har lämnat sitt uppdrag pga. av hård arbetsbelastning, och 
kommittén står nu utan ordförande 
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att tills vidare skjuta på den förestående 
regelrevideringen, med hänsyn till den uppkomna situationen. CS-sekreteraren 
uppdras sammankalla övriga i tävlingskommittén, för att utreda förutsättningarna 
för att fullfölja kommittéuppdraget under verksamhetsåret.  
 
i) Utformning av uppdatering av regelverk - mellan revideringstillfällen 
Med anledning av den nyligen beslutade uppdateringen av regelverket för spårprov 
behövs tydliga anvisningar för hur information om ändring ska nå ut till alla 
berörda. 
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att löpande justeringar/kompletteringar av 
regelverk meddelas 1) via tydliga anvisningar i det aktuella regelverk, som finns 



publicerat på centrala hemsidan, och 2) via informationskanaler som hemsidor och 
direktmejl till SHK-funktionärer 
 
  

§ 36 Rapporter  
a) Minskning av medlemsantal i SHK  

Statistik över medlemsantal för hela klubben och för lokalklubbarna, år- och 
halvårsvis fram till april 2016, analyserades och diskuterades vid 
ordförandeträffen 12 juni, i samband med uppstartade diskussioner om 
utveckling av medlemsantal och profilering av SHK. Klubben har genomgått en 
33 % -tig minskning i medlemsantal mellan 2013 och 2015 (från 1175 till 783 
medlemmar), för att därefter ligga relativt stabilt i antal. Skälen den stora 
nedgången är känd sedan tidigare. 
Första kvartalet av 2016 visar en liten ökningstrend. Under första tertialen 
visar medlemssiffrorna en nedgång i Eskilstuna (16 %), stabilt antal i Uppsala 
och VSN och en ökning i Södertälje (8 %) och Västerås (15 %). Ingen uttalad 
orsak till nedgången i Eskilstunas medlemsantal ännu påvisad. 
Centralstyrelsen bevakar den fortsatta medlemsutvecklingen med stort 
intresse. 

  
b) Rapport från planeringsmöte inför SHK-festivalen. 

Styrelsen informeras om de planer som finns rörande den årliga SHK-festivalen. 
Möjligheterna att flytta arrangemanget från sista helgen i augusti till första 
helgen i september behöver undersökas, för att undvika kollission med andra 
stora ”hundarrangemang.” 

 
c) Rapport från övriga kommittéer 

Centralstyrelsen informeras om situationen för den nyligen uppstartade 
avelskommittén (AK). Utställningsverksamheten i SHK är i behov av att stärkas 
upp, vad gäller att utbilda fler domare och funktionärer och att se över de 
administrativa uppgifterna runt utställningarna. Centralstyrelsen gör därför 
bedömningen att, i samråd med AK, utställningsverksamheten får högsta 
prioritet, medan AK under den närmaste tiden prioriteras lägre.  
Arbetet med domarriktlinjer för andningsbesvär hos trubbnosiga raser bevakas 
återigen av centralstyrelsen. 

 
§ 37 Övriga frågor 

a) Årsmötets uppdrag till centralstyrelsen. 
Ärendet bordläggs 
 

b) Handhavande av icke-budgeterade kostnader 
Centralstyrelsen konstaterar att beslut om icke-budgeterade kostander endast 
kan tas av centralstyrelsen, eller i brådskande fall av centralstyrelsens 
arbetsutskott. 

 
c) Vilka enskilda personer har rätt att beställa varor som faktureras SHK:s 

huvudklubb? 
Centralstyrelsen uppdrar åt kassören att ta fram funktions- och namnförslag om 
vilka som har denna rätt. 

 
d) Redovisningsblanketter 

Centralstyrelsen godkänner kassörens förslag på blankett för redovisning av 



kontanter/utlägg. Denna, tillsammans med blankett för redovisning av 
reskostnader, publiceras snarast på centrala hemsidan. 

 
 
 
 

 
§ 38 Åtgärdslista 

 Sekreteraren uppdras uppdatera styrelsens åtgärdslista. 
 
§ 39 Nästa möte 

Nästa möte beslutas till tisdag 16 augusti i LK Eskilstuna/Torshälla - med start kl. 
19.00 

 
§ 40 Mötet avslutas 
 Ordförande förklara mötet för avslutat 
 
 
 
 

/Jenny Hedenby/  /Jan-Lennart Andersson/  
 Ordförande   Sekreterare 
 
   
 
 /Tommy Holmertz/ 
 Justerare 


