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Centralstyrelsens Protokoll 
 
Protokoll fört vid extrasammankallat telefonmöte för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2020-06-07. 
 
Närvarande: Anna-Lena Mann, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Manuela Schönherr 
 
Anmält förhinder:  Emma Stjärnberg, Jonas Wandell, Susanne Ahlén, Frida Arnlund, Susanna Bergström 
 
Frånvarande: - 

 
Vid protokollet: Gabriella Rönn Larsson 
 
 

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

 
§117. Val av justeringsperson. 

Beslut: Till justerare väljs Manuela Schönherr. 
 

§118. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställs. 

 
§119. Genomgång av föregående protokoll 

 

Rapporter / inkomna skrivelser 

§120. Ekonomi 
Kassören redogör för den ekonomiska redovisningen, där framgår det att ekonomin är fortsatt god. 

 
§121. Avelsdatabas: Pedigree Soft 

Efter utvärdering av demoversion av systemet framkommer det att systemet är baserad på gammal teknik 
och funktionalitet, och att vi fortsätter leta vidare efter ett mer modernt och användarvänligt system. 

 
§122. Sponsring 

Förfrågan om samarbete med Staycation hotellverksamhet har inkommit och diskuteras, vi ser positivt på 
det. Fortsatt dialog ansågs aktuell att utvärderas. 

 
§123. Våra Hundar  

Ett avtal med ny Redaktör är framtagen och under finalisering. Så fort avtalet och detaljerna är på plats kan 
tidningen börja ta form. 

 
§124. AK-protokoll 

De aktuella protokollen kommer att tas upp på nästa AK-möte (v.24) med nya ordföranden, och kommer 
efter justering läggas upp på hemsidan snarast. 

 
§125. Skrivelse från LK Eskilstuna-Torshälla 2020-06-03 

CS diskuterar skrivelsen och beslutar att ta upp den i LK Ordförandegruppens möte 2020-06-14. 
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AU-Beslut 

 
§126. Flytt av Datum för årsmöte 

Årsmötet beslutas framflyttas till den 28 juni efter dialog med lokalklubbsordförandena. Alternativt 
genomförande kommuniceras till medlemmarna via lokalklubbar, se bilaga.  

Beslut: Beslutsärenden 

 
§127. Medlems- och Eventsystem: My Club  

Beslut: CS beslutar att acceptera inkommen offert då vi ser ett ökat verksamhetsstöd i kombination med 
minskade kostnader och möjlighet till decentralisering av prov och tävlingar. 
 

§128. Prövningsordning- Personspår, Personsök & Föremålsök 
 

a. Föremålssök: slutligt förslag 2020-04-28:  
Beslut: CS beslutar att vara gällande fr o m 2020-09-01. 
 

b. Personsök: slutligt förslag 2020-04-28:  
Beslut: CS beslutar att vara gällande fr o m 2020-09-01. 
 

c. Personspår: slutligt förslag 2020-04-28:  
Beslut: CS beslutar att vara gällande fr o m 2020-09-01. 

i. Undantag från slutligt förslag 2020-04-28: 
 Längden på Guldprovet utökas i uppdaterad Prövningsordning till 1500 meter med en 
maxtid på 75 minuter – detta ska under 1 år utvärderas och kan sen återgå till 1300 igen 
(efter utvärdering). 

ii. Undantag från slutligt förslag 2020-04-28: 
Under rubrik ”Rätt att deltaga i prov” skall följande mening tas bort: 
Vid uppvisande av godkänt resultat i motsvarande prov i annan organisation har dock 
föraren möjlighet att anmäla ekipaget till högre klass redan som första spår. 

iii. Ny föreslagen påsläppsrutin kan ej tas med i prövningsordning innan genomgång/utbildning  
i ny påsläppsrutin förankrats hos alla instruktörer och provdomare. 

Diskussionsärenden 

§129. Ordförande UBK 
Kvarstår och efterfrågas med nomineringar från Lokalklubbarna. 

 
§130. Årsmöte 

LK Västerås ordnar med förtäring. 
CS kontaktar olika personer att tillfrågas som Årsmötesordförande. 

 
§131. Funktionärsdagen 2020 

Datumet kan behöva skjutas fram med hänvisning till Covid-19 för att kunna genomföra detta på ett säkert 
och rekommenderat sätt – nytt förslag: september 2020. 
 

§132. Nästa möte 
Måndagen 15 juni. 
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Övriga frågor 

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

 
 
 
___________________________ 
Gabriella Rönn Larsson. 
 

Justeras: 

 
 
 
___________________________ 
Anna-Lena Mann, ordförande 
 
 
 
___________________________ 
Manuela Schönherr, justerare 
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