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Centralstyrelsens protokoll 
 
Protokoll fört för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2020-08-16. 
 
Närvarande: Anna-Lena Mann, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, David Wetterlind, Ann-Katrin Lindlöf, 
 
Anmält förhinder:  Manuela Schönherr, Susanna Ahlén. Susanna Bergström. 
 
Frånvarande:  

 
Vid protokollet: Gabriella Rönn Larsson 
 
 

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

 
§29. Val av justeringsperson. 

Beslut: Till justerare väljs Anki Lindlöf. 
 

 
§30. Fastställande av dagordningen. 

Dagordningen fastställdes. 
 
 

§20        Föregående protokoll, 2020-06-29 
               Godkändes och lades till handlingarna. 
               
 
§21        Ekonomi 
               Budgeten är i fortsatt god balans. 
 
 
              Rapporter/ inkomna skrivelser 

 
 
§22        Inkommen skrivelse 
               Gällande ordföranden i CLK & UBK där det i dagsläget inte finns någon ordförande. 
               Alla kommittéer kommer att ses över hur de ska samverka och hur nya ordföranden ska tillsättas. 

 
Rapporter: 

 
§23        Funktionärsdag. 

Centrala Samverkanskommittéen (Lokalordföranden) ansvarar för funktionärsdagens datum, plats samt 
genomförande – planeringsarbetet pågår, men försvåras pga. Covid-19 riktlinjer.  
 
                                                                                                                                                                           

 
§24        SHK VSN 
               Ordförande avgår i VSN, vice ordförande övertar posten. 
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§25         Avelskommittéen  
                AK informerar om att avelsreglerna nu är anpassade till IKU. 
 
 
§26         Nya lokalklubbar. 
                Riksordförande informerar om att det pågår diskussioner för eventuella nya lokalklubbar. 
 
 
§27         Stadgerevidering 

Det finns ett underlag för revidering som ska påbörjas i CS och i Centrala Samverkanskommittéen 
(Lokalordföranden). 

 
 
§28         Mälarcampingen 
                Planeringen är under kontroll, många hundar är anmälda och en extra domare är inbjuden.        
 
 
§29         SHK Lokalklubbar 
                Bordläggs till nästa möte. 
 
 
§30         Våra Hundar    
                Våra Hundar är på gång, redaktionsgrupp är bildad och målet är att den ska komma ut 
                I slutet av oktober.   
 
 
§31        Decentralisering 

Arbetet med konsekvensanalysen pågår  och har även mynnat i att en stor processkartläggning över 
klubbens aktiviteter och roller genomförts – viktigt att samarbetsforum för centrala kommittéer och 
Lokalklubbar startar för att gemensamt arbeta fram arbetssätt utifrån de konsekvenser som identifieras 
löpande. 

 
§32        Dogdata         

Arbete pågår med en ny hunddatabas för utställningsanmälningar, men även för övriga prov, resultat och 
avel. 

 
 
               Beslutspunkter 
 
 
§33        SHK arkivet 
                CS beslutar att arkivet flyttas till Hällefors för genomgång och arkivering     
 
 
               Diskussion 
 
 
§34        Remissförfarande Jordbruksverket 
               En person i CS bör ha ansvar för att hålla uppsikt över pågående diskussioner, utredningar 
               och beslut på Jordbruksverket. 
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§35        Ordförande UBK & CLK 
               Se ovan: ärendet hanterades gemensamt med punkt 22. 
 
 
§36        Övrigt 
               Inga övriga frågor. 
 
 
§37        Mötet avslutas.         
       

 
 

 
          
             ________________________________                                              _________________________________ 

      Anna-Lena Mann                                                                                       Gabriella Rönn Larsson                                                     
              Riksordförande                                                                                          vid protokollet   
 
 
 
 
 
            _________________________________                                             
            Anki Lindlöf                                                                                     
            Justerare                                                                                                                                
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