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Centralstyrelsens Protokoll 
 
Protokoll fört vid sammanträde för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2019-12-30 via Zoom. 
 
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: Gabriella Rönn Larsson 
 
 

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

 
§188. Val av justeringsperson. 

Beslut: Till justerare väljs Frida Arnlund. 
 

§189. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställs. 

 
§190. Föregående protokoll, (2019-11-27). 

Rapporter / inkomna skrivelser 

§191. APK – Nose Work / Nosarbete 
torsdag möte mellan Riksordförande & Ordförande APK. 
Centralstyrelsen ser positivt på projektet Nosarbete. 
Alla avdelningar skall bjudas in till framtagandet av ny provform som skapas via APK,  
CS anser att testandet av framtagna regelverk skall göras av APK och bör vara avgiftsfritt, resultaten i test-
rundan kan ej tillgodoräknas startande ekipage i efterhand.  
 

§192. CLK Tävlingsdagar 
CS ser inga hinder för de föranmälda tävlingsdatum för 2020 och hoppas att alla tävlingar genomförs. 

 

AU-Beslut 

Inga AU-Beslut taget 
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Beslutsärenden 

§193. ABCS – ansökan 
ABCS ansöker om nytecknande av rasklubbskontrakt. 
 
Beslut: Centralstyrelsen beslutar att teckna om avtalet mellan ABCS och SHK med den nya avtalsformen 
”Avtal Rasklubb – Full”. 
 

§194. Budget 2020 
Beslut: CS beslutar att anta budget för: CS, MMK, CLK, HTK & UBK inklusive basutbildning, övriga budgetar 
bearbetas när underlag inkommer 

 
§195. SoS 

Nytt avtal för SoS måste tecknas för 2020, Anna-Lena har varit i kontakt med ordförande för HTK. 
 

Beslut: CS beslutar att skriva på det nya avtalet med SoS för 2020. 
 
§196. Resa frågan om stadgeändring inför årsmötet 

Ett första utkast för nya stadgar är framtagna men måste bearbetas vidare inför årsmötet. 
 
Beslut: Bordlägges tills nästa möte. 

 
§197. CSK – Ny sammankallande 

Den nya kommittén CSK fd Ordförandegruppen saknar sammankallande. 
 
Beslut: Bordlägges tills nästa möte. 

 
§198. Bestämma datum för årsmötet 2020 

Vi avvaktar datum från Strömsholm. 
 
§199. Skriva avtal domarförbundet 

I enlighet med IKU’s regler har ett domarförbund i samarbete med SHK skapats i Sverige. 
 
Beslut. CS beslutar att skriva kontrakt med domarförbundet. 
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Diskussionsärenden 

§200. Förslag omorganisation 
Bordlägges tills CSK åter är i arbete. 
 

§201. Utbildning LK - UK 
Bordlägges till nästa möte. 
 

§202. Tillgång till medlemsregistret 
Med tanke på dagens GDPR frågor diskuteras frågan om vilka som bör ha administrationsrätt 
 

§203. Ordförande UBK 
Inga namn finns för tillfället, bordlägges. 

 
§204. Redaktör VH 

Ny redaktör till Våra Hundar har identifierats och utsetts. Anna-Lena går igenom med den nya redaktören de 
kommande dagarna och fokus ligger på att få fram ett nummer så snart som möjligt. 

 
§205. Tillsätta vakans CS 

Bordlägges tills vidare 
 

§206. Sponsorer 
Vi ser framåt och ser vilka eventuella sponsorer vi kan knyta till oss för framtida verksamheten. 

 
 

 
 

Övriga frågor 

§207. Nästa Sammanträdesdatum. 
Nästkommande sammanträde den 16 januari kl. 18:30 via Zoom. 
 

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

 
 
 
___________________________ 
Jonas Wandell, vice ordförande, sekreterare. 
 

Justeras: 

 
 
 
___________________________ 
Anna-Lena Mann, ordförande 
 
 
 
___________________________ 
Frida Arnlund, justerare 
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