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Centralstyrelsens Protokoll 
 
Protokoll fört vid sammanträde för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2019-10-13 online. 
 
Närvarande: Anna-Lena Mann, Jonas Wandell, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Frida Arnlund 
 
Anmält förhinder:   
 
Frånvarande: Susanne Ahlén, Emma Stjärnberg, Manuela Shönherr 
 
Adjungerade:  
 
Vid protokollet: Jonas Wandell 
 
 

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

 
§118. Val av justeringsperson. 

Beslut: Till justerare väljs Zaima Erlandsson 
 

§119. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställs. 

 
§120. Föregående protokoll, (2019-09-11). 

Rapporter / inkomna skrivelser 

§121. Inkommen Skrivelse gällande Kennelregistrering 
Centralstyrelsen tillsammans med AK godkänner återbetalning av Kennelregistreringsansökan. 
 

§122. Inkommen skrivelse gällande domare 
UK bereds svara och återkopplar via Rikssekreterare snarast. 
 

§123. Skrivelse från Västerås gällande inställd lydnadstävling i Västerås och ny tävling i Södertälje 
Inställd tävling i Västerås berodde på för få anmälda till tävlingen och förfrågningar från lokalt i Södertälje 
fanns vilket ledde till att en ny tävling planerades i Södertälje. Detta kommunicerades dåligt av CTK som 
uppmanas att vara tydligare i sin kommunikation och förankra beslut/förändringar i CTK. 

AU-Beslut 

Inga AU-Beslut taget 
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Beslutsärenden 

§124. Upphäva förbud mot norska hundar på utställning och prov. 
Svenska Kennelklubben har under föregående vecka upphävt förbud mot hundar boende i Norge att deltaga 
 
Beslut. Centralstyrelsen beslutar att häva förbudet från och med idag: 2019-10-13 
Centralstyrelsen beslutar punkten direkt justerad via omröstning. 

 
§125. Kap 2.5.1 Föremålssök regelrevidering. 

Bra material och innehåll. Dock framgår inte av underlaget om revideringen gått ut på remiss eller inte, 
frågan är också om regelverken skall vara skrivna i organisationshandboken tillsammans med andra styrande 
dokument. 
 
Beslut. Skickas åter till ordförandegruppen för förtydligande kring medverkande personer vid framtagning 
och remisshantering och eventuella remisskommentarer. 
 

§126. Kap 2.5.2 Personsök regelrevidering. 
Bra material och innehåll. Dock framgår inte av underlaget om revideringen gått ut på remiss eller inte, 
frågan är också om regelverken skall vara skrivna i organisationshandboken tillsammans med andra styrande 
dokument. 
 
Beslut. Skickas åter till ordförandegruppen för förtydligande kring medverkande personer vid framtagning 
och remisshantering och eventuella remisskommentarer. 
 

§127. Kap 9 Centrala lydnadskommitté. 
Förslag från ordförandegruppen till den nya kommittén som skall ersätta CTK. 
 
Beslut. Centralstyrelsen godkänner dokumentet med ändring till att kommitténs namn blir CLK enligt 
tidigare fastslaget beslut under året på inrådan från CTK & ordförandegruppen 
 

§128. Kap 10 Utbildningskommitté. 
Förslag för UBK’s styrdokument från ordförandegruppen. 
 
Beslut. Centralstyrelsen avslår förslaget med kommentaren åter att förtydliga att UBK endast ansvarar för 
instruktörsutbildningar gällande Valplydnad (valpkurs) & Vardagslydnad. (BAS-utbildning). 
 

§129. Kap 15 Valberedningsinstruktion. 
Förslag för Valberedningens styrdokument från ordförandegruppen 
 
Beslut. Centralstyrelsen godkänner förslaget efter små justeringar. 
 

§130. Kap 16 Guide för bildande av ny lokalklubb. 
Förslag för Guide till bildande av lokalklubb i SHK 
 
Beslut. Centralstyrelsen beslutar att anta förslaget med mindre ändringar gjorda under mötet. 
 

§131. Kap 17 Ekonomi. 
Förslag för Ekonomi kapitel 
 
Beslut. Centralstyrelsen gör mindre förändringar i förslaget och beslutar att fastslå förslaget ändringarna. 
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Diskussionsärenden 

§132. Domarförbundet 
Diskuteras och bereds av UK till nästa möte. 
 

§133. Budgetarbete 
Förslag tas fram av AU till möte den 13e november. 
 

§134. Våra hundar 
Uppstartsmöte med nya redaktören bereds vecka 42 med ordförande som delegerar arbetsuppgifter och 
information till denne. 
 

§135. Låna ut egna saker 
Policy för lånande av privata saker och betalningsskyldigheter tas fram till nästa möte. 
 

§136. Resa till Moskva 
Budget för ny Moskva-resa för att skriva kontrakt med IKU tas fram till nästa CS-möte 
 

§137. Utbildning LK- UK 
UK uppdras att ta fram ett utbildningsförslag för att lokalklubbarna i framtiden själva ska kunna arrangera 
sina nationella utställningar i linje med UK’s regler, inköpskanaler mm. 
 

§138. Ordförandegruppen 
Till nästa möte framtages ett förslag kring ombildande av ny kommitté för beslut. 

 
§139. Kampanjer funktionärer (repetition) 

En gemensam satsning för att rekrytera nya och fler funktionärer till de olika kommittéerna och 
arbetsgrupperna, kommittéer och arbetsgrupper bereds inkomma med information om hur sina 
arbetsområden och vilka typer av funktionärer som behövs för att sedan publiceras via centralklubbens 
mediekanaler. 

 
§140. Tillsätta vakans i CS 

Bordlägges till nästa möte. 

Övriga frågor 

§141. Nästa Sammanträdesdatum. 
Nästkommande sammanträde 30 oktober online 18:30. 
 

§142. Sammanträdet avslutas. 
Ordföranden tackar de närvarande och avslutade sammanträdet. 
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Vid protokollet: 

 
 
 
___________________________ 
Jonas Wandell, sekreterare. 
 

Justeras: 

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

 


	Rapporter / inkomna skrivelser
	AU-Beslut
	Beslutsärenden
	Diskussionsärenden
	Övriga frågor
	Vid protokollet:
	Justeras:


