
   SVENSKA HUNDKLUBBEN 
 

Protokoll från centralstyrelsens möte 2019-02-02 Studiefrämjandets lokal Enköping 

Närvarande: 

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

Förhinder: 

 Ingela Andersson, Tommy Holmertz, Mona Johansson, Jeanette Johansson  

 

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

§ 118  Fastställande av dagordning 
Dagordning godkänns med tillägg Samarbetsavtal ABCS § 122 d). 
 
 

§ 119 Val av justerare 
Frida Arnlund väljs till justerare. 
 
 

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

§ 121 Ekonomi 
Likvida medel 2019-02-01: 
PG konto 84 250 kr, Fondkonto Stratega 183 429,55 kr 

 
 

§ 122 Föranmälda ärenden (beslutsärenden) 
a) Målplan 2019  
    Beslutades att ha ett separat målplansmöte på Skype. Ordförande  
    från LK och kommittéerna inbjuds. Anmälan till vice ordförande för att  
    få inloggningsuppgifter. 
b) Förberedelser inför möjligt avtal med IKU. 
   Ett muntligt avtal har ingåtts mellan IKU och SHK, som kan brytas  
   under verksamhetsåret från SHK:s sida om avtalet inte stämmer in på  
   SHK:s intentioner. CS beslutar att gå vidare i avtalsarbetet. 
c) Extra årsmöte 
     CS beslutar att inte utlysa ett extra årsmöte (bilaga 1). 
 



d) Samarbete med ABCS, American Bulldog Club Sweden 
     CS beslutar att skriva nytt avtal med ABCS (bilaga 2). 
     Jeanette Johansson kontaktas telefonledes i detta beslut, då Frida  
     Arnlund kan betraktas som jävig. 
 
 

§ 123 Rapporter 
a) Kommittéer 
    AK rapporterar att stamboken kommer att skickas ut mot  
    postförskott. 
    Övriga kommittéer inget att rapportera 
b) Lokalklubbarna 
    VSN har skickat ut skrivelse till sina medlemmar om de önskar att 
    klubben ska ligga vilande under 2019. Beslut tas på deras årsmöte 17 
    februari. 
    Övriga lokalklubbar inget att rapportera. 
c) Avtal SHK - MG Event 
    Avtal presenteras till nästa möte. 
d) Funktionärsersättningar 
    Uppdrogs åt Södertäljes lokalklubbordförande att hålla ett möte med  
    samtliga berörda parter. 
e) Internationellt samarbete med IKU 
    Diskuteras under 122 b).  
f) Styrande dokument 
    Möte om styrande dokument är planerat till 9 februari. 
 
 

§ 124 Övriga frågor 
a) Rösträtt på CS årsmöte för associerade klubbar. 
    Uppdras åt Gabriella Rönn Larsson att till nästa möte presentera ett  
    förslag huruvida associerade klubbar ska ha rösträtt på CS årsmöte. 
b) Alternativ till nuvarande remissförfarande 
    Av styrdokumenten ska klart framgå hur remissförfarande ska gå till. 
    Vice ordförande ser till att detta tas upp på mötet den 9 februari. 
c) Registrering av nya medlemmar - info till MG Event 
    Då förenkling av anmälningsförfarandet vid exteriörutställning är   
    under uppbyggnad inväntas beslut om hur MG Event kan registrera 
    nya medlemmar. 
d) Sponsring till Huvudklubben 
    Frågan om sponsring diskuteras 
e) Medlemsregister och hemsida 
    Det nya medlemsregistret är under uppbyggnad.  
    Hemsidan - en liten demo visas. Beslut om ny hemsida fattas på nästa  
    fysiska möte. 
f) Stambok 
    Beslutas att Avelskommittén ansvarar för registrering av SHK:s 
    stamböcker. 

 
 
 



§ 125 Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan gås igenom och uppgraderas. 
 

  
§ 126 Nästa möte 

Nästa fysiska möte blir i Bastmora 10 mars kl. 13.00. 
  
 

§ 127 Mötet avslutas 
Vice ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
/Marianne Brunnström/ 
adjungerad sekreterare 
 
 
/Anna-Lena Mann/ 
Vice Ordförande 
 
 
/Frida Arnlund/ 
Justerare 

   


