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Centralstyrelsens Protokoll 
 
Protokoll fört vid sammanträde för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2019-06-27 online. 
 
Närvarande: Anna-Lena Mann, Jonas Wandell, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Frida Arnlund, 
Manuela Shönherr 
 
Anmält förhinder:  Emma Stjärnberg 
 
Frånvarande: Susanne Ahlén 
 
Adjungerade:  
 
Vid protokollet: Jonas Wandell 
 
 

§73. Sammanträdet öppnas. 
Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

 
§74. Val av justeringsperson. 

Beslut: Till justerare väljs Zaima Erlandsson 
 

§75. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställs. 

 
§76. Föregående protokoll, (2019-05-28). 

Rapporter / inkomna skrivelser 

§77. UBK 
Medlemmar i (UBK) meddelar sin avgång via mail men sitter kvar till årsskiftet. 
CS uppdrar Anna-Lena Mann via mail till lokalklubbarna ber om nomineringar till UBK för att kunna 
tillgodose utbildningsbehov och önskemål.  
Deadline 2019-09-31 
 

§78. LK Södertälje Rallylydnad 
LK-Södertälje har sammansatt en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram förslag på provregler för 
rallylydnad. 
Centralstyrelsen ser positivt på detta och uppdrar Jonas Wandell svarar LK-Södertälje med att gärna bjuda in 
övriga lokalklubbar i arbetet och även kommunicera med (CTK) blivande (CLK). 
 

§79. (AK) Protokollsutdrag Mötesprotokoll 2019-06-24 
 

§42. Kennelnamnsansökningar. 
Ansökan om kennelnamn A Star Is Born.  
Inkommen ansökan har publicerats på hemsidan. Ansökan har överklagats med motiveringen att 
sökande först fått registreringsförbud hos SKK(i 3 år fr om 2017-05-25)och därefter en tid senare 
även uteslutits ur SKK. De överklagande har i domstol avgjorda rättstvister med sökande, angående 
inköp och delägarskap av avelshundar, med bifall till de överklagande. Uppgifterna från de 
överklagande har verifierats av SKK och genom dom från tingsrätten. 

 



SVENSKA HUNDKLUBBENS RIKSORGANISATION 
Org nr. 819000-5978 

 
Beslut: Kommittén beslutar att avslå kennelnamnsansökan A Star Is Born. Detta med motiveringen att 
även om sökanden inte blivit utesluten från SKK, hade denne vid tiden för ansökan hos SHK 
fortfarande haft registreringsförbud hos SKK. Det kan i detta fall, baserat på inkommande uppgifter 
från både sökande och överklagande, inte anses ligga i SHKs intresse att erbjuda ett alternativ för 
stambokföring till sökanden minst under tiden för dennes avstängning hos SKK. 

 

 §43. Motion om stambokföring av särskilda raser. 
Motion gällande stambokföringsprocedur kring särskilda raser knutna via rasklubbar i samarbete med 
SHK. Inkommen 18 maj 2019. Bilaga 1.  
 
Beslut: Kommittén beslutar att uppta förslagen motionen i AKs styrande dokument, med tillägg i 
punkt 4 under rubriken tvister om att stamboken även skall begäras i retur. 

 
 

§45. Utöka antalet ledamöter i kommittén 
Förslag på ledamot Cynthia Pinto Carpio. Kommittén enhälligt för. 

AU-Beslut 

§80. Nytecknande försäkring 
Bordlägges till nästa möte. 

Beslutsärenden 

§81. (HTK) styrdokument. 
Ordförandegruppens inkomna förslag om styrdokument för Hundtestkommittén. 
 
Beslut: Centralstyrelsen avslår förslaget då man önskar se utvecklat i avsnittet UPPGIFT eller ORGANISATION 
om att man skall verka för att verksamheten utvidga verksamheten för att kunna arrangera hundtest hos de 
lokalavdelningar i landet där efterfrågan finns, samt att verka för att utbilda fler hundtestfunktionärer i 
övriga landet. I övrigt anser centralstyrelsen att kapitlet är väl skrivet. 

 
§82. Ombildning CTK - CLK 

Centralstyrelsen ser positivt på förändringen om ombildning av CTK till CLK för att bredda verksamheten 
under en kommitté. 
 
Beslut: Beslutar om att ombilda CTK till CLK och detta genomförs först när nya styrdokument för den ”nya” 
kommittén är godkända. CS uppdrar CTK via Anna-Lena Mann att ta fram nya styrdokument för den 
tilltänkta kommittén CLK. CS ser att ombildningen av kommittén är klar senast årsskiftet. 
Deadline: snarast möjligt 

Diskussionsärenden 

§83. Rasklubbsmedlemmars stambokföring mm 
Centralstyrelsen är ense om att otydligheter i avtalet mellan rasklubb och SHK behöver förtydligas gällande 
championat och stambokföring där avtalet riskerar gå i tvist med gällande stambokförings och 
utställningsregler. CS förtydligar att stambokföring kräver centralt eller lokalt SHK medlemskap detsamma 
gäller championatsutdelning. 
 

§84. GDPR 
Vi diskuterar SHKs integritetspolicy och uppdrar webmaster att implementera detta på alla 
anmälningsformulär. 
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§85. Ordförandegruppen 

Centralstyrelsen diskuterar arbetsordningen gällande organisationshandboken och uppdrar Anna-Lena Mann 
att sammankalla möte med sammankallande för ordförandegruppen för att diskutera arbetsflöde & 
prioriteringsordningar. 
 

§86. UK IKU regler arbete 
Vi hoppas på att presentera en första översättning och tillämpning av IKU regler för berörda verksamheter i 
slutet av augusti som planeras att börja gälla från årsskiftet. 

 
§87. Tillsätta vakans i CS 

Bordlägges till nästa möte. 

Övriga frågor 

§88. Nästa Sammanträdesdatum. 
Nästkommande sammanträde är 2019-07-10 kl 18:30 online 
 

§89. Sammanträdet avslutas. 
Ordföranden tackar de närvarande och avslutade sammanträdet. 

 

 
 
 
 
 

Vid protokollet: 

 
 
 
___________________________ 
Jonas Wandell, sekreterare. 
 

Justeras: 

 
 
 
___________________________ 
Anna-Lena Mann, ordförande 
 
 
 
___________________________ 
Zaima Erlandsson, justerare 
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