
   SVENSKA HUNDKLUBBEN 
 

Protokoll från centralstyrelsens möte 2019-03-10 Skype-möte 

Närvarande: 

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

Förhinder: 

 Ingela Andersson, Tommy Holmertz, Mona Johansson, Frida Arnlund 

 

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

§ 129  Fastställande av dagordning 
Dagordning godkänns. 
 
 

§ 130 Val av justerare 
Zaima Erlandsson väljs till justerare. 
 
 

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

§ 132 Ekonomi 
Budgeten för 2019 fastställdes och kommer att presenteras på SHK:s 
årsmöte. 
Likvida medel 2019-02-28: 
PG konto 60 037 kr, Fondkonto Stratega 184 595 kr 

 
 

§ 133 Föranmälda ärenden (beslutsärenden) 
a) Avtal med MG Event  
     Avtal med MG Event är under framtagande. 
b) Avtal med LK Kristianstad 
    Avtal med LK Kristianstad är klart (bilaga 1). 
c) Avtal med SOEBK 
   Avtal med SOEBK är klart (bilaga2). 
d) VSN 
     VSN har haft årsmöte och där bestämdes att lokalklubben ligger  
      vilande under en period. 



e) Ny hemsida under publicering 
     CS godkänner tidigare presenterad demonstration utav tilltänkt hem- 
      sidas utseende och funktion. Webmaster Jonas Wandell ålägges att  
      bygga den nya hemsidan och rapportera när den är redo att lanseras. 
      Vid lanseringstillfället ålägges CS att godkänna klar produkt innan  
      lansering. 
f) Översyn av kommittéer 
   Översyn av kommittéer presenterades av tillförordnad ordförande. CS  
   beslutar att mediakommittén och IT-kommittén läggs ner (§91 h). 
   Istället inrättas en Marknads- och mediakommitté (MMK) där nu- 
   varande marknadsansvarige blir ordförande. 
 
 
      
  

§ 134 Rapporter 
a) Kommittéer 
    AK har tagit fram en blankett som intygar vem som äger hunden vid 
    utställningar. 
    APK har tagit fram nya statuter för 2019  
    Övriga kommittéer inget att rapportera 
b) Lokalklubbarna 
     Inget att rapportera 
c) Funktionärsersättningar 
    Bordlades 
 
 

§ 135 Övriga frågor 
a) Rösträtt på CS årsmöte för associerade klubbar. 
    Uppdras åt Gabriella Rönn Larsson att se till att denna fråga behandlas  
     i organisationshandboken. 
b) Alternativ till nuvarande remiss förfarande 
    Uppdras åt Gabriella Rönn Larsson att se till att denna fråga behandlas 
    i organisationshandboken. 
c) Registering av nya medlemmar - info till MG Event 
   Registrering av nya medlemmar - info till MG Event uppdrog åt 
   Jeanette Johansson att se till att MG Event får den vetskapen.    

 
 
 

§ 136 Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan gås igenom och uppgraderas. 
 

  
§ 137 Nästa möte 

Nästa  möte 30 mars kl.12.00  i friluftsfrämjandets lokal i Enköping  
  
 

§ 138 Mötet avslutas 
Vice ordförande avslutar mötet. 



 
 
 
/Marianne Brunnström/ 
adjungerad sekreterare 
 
 
/Anna-Lena Mann/ 
Vice Ordförande 
 
 
/Zaima Erlandsson/ 
Justerare 

   


