
   SVENSKA HUNDKLUBBEN 
 

Protokoll från centralstyrelsens möte 2019-01-21 Skype-möte 

Närvarande: 

 Anna-Lena Mann, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Frida Arnlund, 
Jeanette Wandell, Marianne Brunnström (adjungerad sekreterare), 

Förhinder: 

 Zaima Erlandsson, Ingela Andersson, Tommy Holmertz, Mona Johansson  

 

§ 106 Mötets öppnande 
Vice  ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet. 
 

§ 107  Fastställande av dagordning 
Dagordning godkänns med tillägg ¨Avelskommitten¨ (under rapporter). 
 
 

§ 108 Val av justerare 
Gabriella Rönn Larsson väljs till justerare. 
 

§ 109 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 

§ 110 Ekonomi 
Kassören har förhinder att medverka - ingen rapport föredras. 

 
§ 111 Uppdatering styrdokument 

Inget att rapportera.  

§ 112 Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan gås igenom och uppdateras. 
 

§ 113 Föranmälda ärenden 
a) Beslut om ersättningar resor/logi 

Ärendet bordläggs till nästa möte. 
b) Sponsring - centrala partners 

Beslutas att marknadsansvarig undersöker eventuella 
förslag - rapport till nästa möte. 

c) Lokalklubb Skåne 
SHK ser positivt på att det bildas en lokalklubb i Skåne. 
Ansvariga ombeds inkomma med förslag på namn, budget 
och styrelse till CS innan beslut tas. 

d) Avelskommitten - byte av ansvarig 



Avelskommittéens ordförande avsäger sig uppdraget. CS 
beslutar att Frida Arnlund blir ny ordförande i 
avelskommitten. 

e) Sekreterare i CS 
Då sekreterare och vice sekreterare lägger stora 
arbetsinsatser inom andra områden, utses en adjungerad 
sekreterare fram till årsmötet. Den adjungerade 
sekreteraren har endast uppgiften att skriva protokoll under 
CS-möte, och medverkar inte i övrigt styrelsearbete 

f) Extra årsmöte 
Mötet beslutar att ytterligare undersökning behöver göras 
rörande medlemsförslag om extra årsmöte. Frågan 
bordläggs till nästa möte. 

g) Årsmöte 
CS beslutar att börja förberedelser inför årsmötet. 
 
 
 
 

 
§ 114 Rapporter 

APK  Inget att rapportera. 
UK    Kommitten planerar att eventuellt genomföra utställning i Åhus 20 
         april. 
CTK  Inget att rapportera. 
AK    Kommitten kommer att ha ett möte 26 januari om rasklubbar och     
         övriga avelsfrågor. Rapport till nästa möte. 
MK   Antalet ¨följare¨ på Facebook och Instagram ökar stadigt. 
IKU   Samarbete med IKU är inlett. Arbetet rapporteras löpande. 
 
 

  
§ 115 Nästa möte 

Nästa möte  är i studiefrämjandets lokal i Enköping 2 februari  kl. 13.00 .  
  

§ 116 Mötet avslutas 
Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
/Marianne Brunnström/ 
adjungerad sekreterare 
 
 
/Anna-Lena Mann/ 
Vice Ordförande 
 
 
/Gabriella R Larsson/ 
Justerare 

   


