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Org nr. 819000-5978 

 

Centralstyrelsens Protokoll 
 
Protokoll fört vid extrainkallat sammanträde för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2020-01-29 via Zoom. 
 
Närvarande: Anna-Lena Mann, Jonas Wandell, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson,  
 
Anmält förhinder:   
 
Frånvarande: Susanne Ahlén, Emma Stjärnberg, Manuela Shönherr, Frida Arnlund 
 
Adjungerade:  
 
Vid protokollet: Jonas Wandell 
 
 

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

 
§24. Val av justeringsperson. 

Beslut: Till justerare väljs Zaima Erlandsson. 
 

§25. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställs. 

 

Rapporter / inkomna skrivelser 

 

AU-Beslut 

Inga AU-Beslut taget 
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Beslutsärenden 

§26. Rosettinköp 
Med bakgrund av MG-Events prishöjning under hösten 2019 inför 2020 ses alternativa leverantörer över för 
inköp efter omformulerat avtal med MG-Events. 
 
Beslut: CS beslutar att även använda sig av leverantörerna Victory & Ribbon Artists vilket dock leder till att 
vi behöver lagerhålla inköpta rosetter lokalt för att få ner inköpspriserna. UK uppmanas följa upp och 
inventera lagret under kalenderåret innan påfyllnadsbeställningar görs för att minimera lagret till årets slut. 

 
§27. Nya Utställningsregler i enlighet med IKU 

I och med inträdet i IKU är Svenska Hundklubben skyldig att följa IKU’s utställningsregler, en översättning av 
reglerna är gjort och anpassat till ”Svensk standard”. 
 
Beslut: CS beslutar att godkänna de översatta reglerna utan att skicka ut dem på remiss då ändringar av 
dessa regler enbart kan göras av IKU. 
 

§28. CSK Sammankallande 
Beslut: Bordlägges till nästa möte 

 
§29. Budget 2020 UK, AK 

UK – Återskickat till UK för omarbetning. 
AK – Återskickat till AK för omarbetning. 
 
Beslut: CS beslutar att UK- & AK-budget bordlägges till nästa möte 

 
§30. Redaktör våra hundar. 

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

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

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

 
§33. Ordförande UBK 

Inga namn finns för tillfället, bordlägges till nästa möte. 
 

§34. CSK Ordförande 
Bordlägges till nästa möte 

 
§35. Arvoden inom SHK 

Bordlägges till nästa möte 
 
§36. Tillsätta vakans CS 

Bordlägges tills vidare 
 

 
 
 

 
 

Övriga frågor 

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

§38. 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 

 


