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Centralstyrelsens Protokoll 
 
Protokoll fört vid extrasammankallat telefonmöte för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2020-03-28. 
 
Närvarande: Anna-Lena Mann, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson,  
 
Anmält förhinder:  Emma Stjärnberg, Manuela Schönherr, Jonas Wandell, Susanne Ahlén, Frida Arnlund, 

Manuela Schönherr 
 
Frånvarande:  

 
Vid protokollet: Gabriella Rönn Larsson 
 
 

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

 
§64. Val av justeringsperson. 

Beslut: Till justerare väljs Zaima Erlandsson. 
 

§65. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställs. 

 
§66. Genomgång av föregående protokoll 

 

Rapporter / inkomna skrivelser 

§67. Ekonomi 
Kassören redogör för den ekonomiska redovisningen, där framgår det att medlemsintäkterna har sjunkit 
något troligen på grund av Covid-19 och minskat antal startade kurser samt hur de måste utformas 

 
§68. Databas 

Vi har kommit i kontakt med Pedigree Soft, den databas som IKU använder sig av. 
Finns möjlighet att få på engelska. Demo efterfrågas. 

 
§69. Sponsring 

Anna-Lena söker kontakt med nytt försäkringsbolag Bought By Many för eventuellt samarbete. 
 
§70. CSK  

CSK är igång och sammarbetet i gruppen är positivt. 
De kommer att medverka till stadgeändringarna. Snabb kommunikation. 
Har översänt en motion att behandla på årsmötet gällande verksamheten. 

 
§71. Årsmötet 

AU tog beslut efter dialog med lokalklubbsordföranderna att flytta årsmötet till den 31/5 med tanke på 
rådande samhällssituation.  
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Beslutsärenden 

§72. Utställningar 
Beslut: CS beslutar ställa in de Internationella Utställningarna 2 & 3 Maj 2020 i Stockholm med hänsyn till 
folkhälsomyndigheternas rekommendationer gällande Covid-19. 
 
I dagsläget påverkas ingen kurs-, prov eller tävlingsverksamhet men deltagare bör tänka på att hålla sig till de 
rekommendationer som kommer ifrån folkhälsomyndigheten och regeringen. 

Diskussionsärenden 

§73. Redakört 
Dialog inledd med en eventuellt ny redaktör för ett samarbete. 
Skribenter sökes. 

 
§74. Upright 

Medlemsantalet är ca 600. 
Den offert som förhandlats fram med Uprigh är likvärdig med den kostnad vi har idag för Mawik och 
hantering av anmälningar. 

 
§75. UBK 

Den ska diskuteras i samverkan med CSK. 
 
§76. UK 

UK-LK utbildning är fortsatt pausad. 
 
§77. Copyright 

Upphovsrättslagen gäller. Allt material framtaget för SHK tillhör SHK. Det bör tas fram en standardtext för 
copyright till material. 

 
§78. Funktionärsdagen 7 Juni 

Datumet kan behöva skjutas fram med hänvisning till Covid-19 för att kunna genomföra detta på ett säkert 
och rekomenderat sätt. 

 
§79. Riktlinjer gällande Covid-19 i SHK 

Max 10 personer på utomhusrelaterade evenemang. Inomhusaktiviteter är ej tillåtet 
 

Övriga frågor 

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

 
 
 
___________________________ 
Gabriella Rönn Larsson. 
 

Justeras: 

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

 


