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Centralstyrelsens Protokoll 
 
Protokoll fört vid sammanträde för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2020-01-16 via Zoom. 
 
Närvarande: Anna-Lena Mann, Jonas Wandell, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson,  
 
Anmält förhinder:  Susanne Ahlén, Emma Stjärnberg 
 
Frånvarande: Manuela Shönherr, Frida Arnlund 
 
Adjungerade:  
 
Vid protokollet: Jonas Wandell 
 
 

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

 
§2. Val av justeringsperson. 

Beslut: Till justerare väljs Zaima Erlandsson. 
 

§3. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställs. 

 
§4. Föregående protokoll, (2019-12-30). 

Rapporter / inkomna skrivelser 

§5. CLK ordförande avgår 
Centralstyrelsen tackar Yvonne för sitt arbete som ordförande i CLK och blickar inom föreningen efter ny CLK 
ordförande. 

 

AU-Beslut 

Inga AU-Beslut taget 
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Beslutsärenden 

§6. Tillgång till medlemsregistret 
Med bakgrund av dagens GDPR-lag och för att säkerställa medlemmarna personuppgifter. 
 
Beslut: CS beslutar att följande roller skall ha tillgång till medlemsregistret. 
LK-Ordförande 
LK-Kassör  
CS-Kassör 
Medlemsregistrator 
 
CS beslutar även att ta fram en policy om hur medlemsregistret får användas för utskick. 
 

§7. CSK Sammankallande 
Beslut: Bordlägges till nästa möte 

 
§8. Bestämma datum för årsmötet 2020. 

Det är dags att kalla till årsmöte. 
 
Beslut: CS beslutar att kalla till årsmöte den 19 April kl 12:00. 

 
§9. Budget 2020 UK, APK, UBK, AK 

UK – Åter till UK för omarbetning. 
APK – Godkänner föregående års budget i avsaknad av nytt underlag. 
UBK – Godkänner föreslaget budgetunderlag för BAS-utbildning. 
AK – Åter till AK för omarbetning. 
 
Beslut: CS beslutar att godkänna APK- & UBK-budget, UK- & AK-budget bordlägges till nästa möte 

 
§10. Redaktör Våra Hundar. 

Beslut: Bordlägges till nästa möte på grund av oklarheter. 
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Diskussionsärenden 

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

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

§13. Funktionärskampanj 
UBK – Söka sammankallande 
UK – Fortsatt kampanj 
 

§14. Sponsorer 
Fortsatt samarbete med Olivers som utställningssponsor för 2020 diskuteras. 

 
§15. Ordförande UBK 

Inga namn finns för tillfället, bordlägges till nästa möte. 
 

§16. CSK Ordförande 
Bordlägges till nästa möte 

 
§17. Arvoden inom SHK 

Bordlägges till nästa möte 
 

§18. Funktionärslista 
Diskussioner kring avsaknad av vikt för en central funktionärslista, lokalavdelningarna håller egen 
funktionärslista och likaså kommittéerna. Den som söker funktionärer ombeds vända sig till respektive 
ordförande 

 
§19. Tillsätta vakans CS 

Bordlägges tills vidare 
 

§20. Övriga frågor 

• AK 
 

Övriga frågor 

§21. Nästa Sammanträdesdatum. 
Nästkommande sammanträde den 15 februari kl. 13:00 i Södertälje, Bastmora. 
 

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

 

 
 

  



SVENSKA HUNDKLUBBENS RIKSORGANISATION 
Org nr. 819000-5978 

 
 
 
 

 

Vid protokollet: 

 
 
 
___________________________ 
Jonas Wandell, vice ordförande, sekreterare. 
 

Justeras: 

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