
 
SVENSKA HUNDKLUBBEN 
 
 
 

 
Protokoll från centralstyrelsens möte 2016-08-16 i SHK E-tuna-Torshällas klubbstuga 
 
Närvarande: Jenny Hedenby, Zaima Erlandsson, Jan-Lennart Andersson, Magnus Samuelsson, 
Gabriella Rönn Larsson, Tommy Holmertz och Jonna Tärnquist 
 
Förhinder: Meta Hellquisth 
 
Frånvarande: - 
 
 
 
§ 41 Mötet öppnas 
 Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet 
  
 
§ 42 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställs 
 
 
§ 43 Val av justerare 
 Till justerare väljs Jonna Tärnquist  
 
 
§ 44 Godkännande av föregående protokoll 
 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna 
 
 
§ 45 Ekonomi 

Månadsbokslutet t.o.m. juli visar ett underskott på 25 217 kr. 
 Helårsprognosen visar ett underskott på 55 071 tkr (att jämföra med det 

budgeterade underskott på 23 200 kr). 
 Likvida medel uppgår till 381 272 kr (PG-konto företag: 43 580 kr, Sparkonto 

företag: 130 291 kr och Stratega 10: 207 401 kr). 
  

 
§ 46 Föranmälda ärenden (beslutsärenden) 

a) Profilering av Svenska Hundklubben - flerårigt projekt. 
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet, som bereds till nästa möte. 
 
b) Årsmötets uppdrag till centralstyrelsen - ”att föreslå former för framtida 
samverkan och gemensamt ansvarstagande mellan huvudklubb och lokalklubbar”. 
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet, som bereds till nästa möte. 
 
c) Tillgång till SPAR (Statens PersonAdressRegister) - för att få korrekta 
personnummer och adressuppgifter till medlemmar i SHK:s nya medlemsregister. 
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet, som behöver beredas 
ytterligare innan beslut kan fattas. 



 
d) Komplettering av organisationshandboken - policyförslag om användande av 
sociala medier samt komplettering av kap 6 rörande SHK:s utställningskommitté 
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att godkänna de föredragna kapitlen, vilka 
kommer att ingå i SHK:s Organisationshandbok. Policy om användande av sociala 
medier publiceras snarast på centrala hemsidan och skickas ut till lokalklubbar för 
kännedom.  
 
 

§ 47 Rapporter 
a) Rapport från Samverkansträffen 9 aug om SHK:s utställningsverksamhet. 

Ordförande redogör för den genomförda samverkansträffen, som genomfördes i 
stort samförstånd mellan deltagarna. Minnesanteckningar och åtgärdsförslag 
kommer att delges utställnings- och utbildningskommittén. Den viktiga frågan 
om SHK-anslutning till Internationell organisation bereds till centralstyrelsens 
novembermöte. 
 

b) Uppföljning av de SHK-subventionerade centrala instruktörsutbildningarna i 
rallylydnad, fortbildning allmänlydnad och personsök. 
 
Den sammantagna bedömningen är att huvudklubbens subventionering av 
kurserna har varit lyckade för att utveckla lokalklubbarnas kursverksamhet. 
 
Rallylydnad - mycket högt betyg från de 11 deltagarna. Kursdeltagare från 
samliga fem lokalklubbar. Alla lokalklubbar erbjuder hundägarkurser i 
rallylydnad under HT-16. Åtta av de 11 instruktörerna kommer att leda kurser 
under HT-16. 
Fortbildning allmänlydnad - högt betyg från de 13 deltagarna. Kursdeltagare 
från två lokalklubbar. Majoriteten av deltagarna kommer att leda lydnadskurser 
under HT-16. 
Personsök - högt betyg av de 8 deltagarna. Kursdeltagare från två lokalklubbar. 
Majoriteten av deltagarna kommer att leda personsökkurser under HT-16. 

 
c) SHK:s kalendarium för 2017.  

Kalendariet är i det närmaste komplett och kommer omgående att publiceras på 
huvudklubbens hemsida. 

 
 
§ 48 Övriga frågor  

a) Avhopp från centralstyrelsen. 
Bengt Åke Lindhé, ordinarie ledamot i centralstyrelsen, har på egen begäran 
lämnat samtliga sina uppdrag i Svenska Hundklubben 

 
b) Budget 2017 

Kassören föreslår att kommittéernas budgetarbetet för 2017 påbörjas tidigt 
under hösten. Huvudklubbens samlade budget behöver ligga klar redan i 
november/december.  
Styrelsen föreslår att kommittéerna informeras om, att deras budgetförslag 
behöver vara rikskassören tillhanda  senast 15 oktober. 

  
 
 
 



§ 49 Åtgärdslista 
Styrelsens åtgärdslista uppdateras. 

 
 

§ 50 Nästa möte 
Nästa möte förläggs till VSN:s klubbstuga i Högsjö - tisdag 4 oktober med start 
19.00. 

 
 
§ 51 Mötet avslutas 
 Ordförande förklara mötet för avslutat 
 
 
 
 

/Jenny Hedenby/  /Jan-Lennart Andersson/  
 Ordförande   Sekreterare 
 
   
 /Jonna Tärnquist/ 
 Justerare 


