
SVENSKA HUNDKLUBBENS RIKSORGANISATION 
Org nr. 819000-5978 

 

Centralstyrelsens Protokoll 
 
Protokoll fört vid sammanträde för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2020-02-15 Bastmora Södertälje. 
 
Närvarande: Anna-Lena Mann, Jonas Wandell, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Manuela Shönherr 
 
Anmält förhinder:   
 
Frånvarande: Susanne Ahlén, Emma Stjärnberg, Frida Arnlund 
 
Adjungerade:  
 
Vid protokollet: Jonas Wandell 
 
 

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

 
§40. Val av justeringsperson. 

Beslut: Till justerare väljs Manuela Shönherr. 
 

§41. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställs. 

 

Rapporter / inkomna skrivelser 

§42. Ansökan om ständigt medlemskap 
Carina Björsell har sedan 1994 varit medlem utan uppehåll och ansöker om stadgat ständigt medlemskap. 

 
§43. Kicki Samulesson via APK gällande Nosarbetesbrov 

CS har tagit del av skrivelsen och kallar APK till nästa CS möte. 
 

§44. Ekonomi 
Kassören redogör för den ekonomiska situationen och ekonomin ser fortsatt god ut. 

 
 

AU-Beslut 

Inga AU-Beslut taget 
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Beslutsärenden 

§45. CSK Sammankallande 
Beslut: Bordlägges till nästa möte, CSK sammanträder den 22/2 där ärendet diskuteras. 

 
§46. Budget 2020 UK, AK 

Beslut: CS beslutar att godkänna AK & UK’s nya budgetförslag. 
 
§47. Redaktör våra hundar. 

Gabriella uppdras att kontakta f.d. redaktören för att se om intresse finns. 
 
Beslut: Bordlägges till nästa möte. 

 
§48. Arbetsgrupp databas & anmälningar 

CS anser att för att säkerställa att en resultat & avelsdatabas införskaffas och därav behöver en arbetsgrupp 
tillsättas. 
 
Beslut: CS beslutar att skapa en arbetsgrupp med Anna-Lena Mann som sammankallande.  
Arbetsgruppen skall ta fram förslag på resultat- & avelsdatabas. 
CS beslutar vidare att efterlysa IT-kunniga medlemmar som kan tänkas vara delaktiga i arbetet. 
 

Diskussionsärenden 

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

§50. Utbildning LK - UK 
Utbildningsfrågan lyfts till CSK. 

 
§51. Ordförande UBK 

Inga namn finns för tillfället, bordlägges till nästa möte. 
 
§52. Arvoden inom SHK 

Frågan flyttas till CSK. 
 
§53. Tillsätta vakans CS 

Bordlägges tills vidare 
 

§54. Årsmötesuppföljning 
CS uppdrar Zaima följer upp med revisorerna gällande de anmärkningar gjorda på årsmötet 2019 som sedan 
kommunicerades med revisorerna via mail från CS 2019-06-20. 
 

 

Övriga frågor 

§55. Nästa Sammanträdesdatum. 
Nästkommande sammanträde den 28 mars kl. 13:00 i Södertälje, Bastmora. 
 

§56. 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 
 
 
 
___________________________ 
Manuela Shönherr, justerare 
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