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Centralstyrelsens protokoll 
 
Protokoll fört för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2020-09-02. 
 
 
Närvarande: Anna-Lena Mann, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Manuela Schönherr, David Wetterlind. 
 

                   
Anmält förhinder:  Ann-Katrin Lindlöf. 
 
Frånvarande:  Susanna Ahlen. 
 

 
Vid protokollet: Manuela Schönherr. 
 

 
§38.         Sammanträdet öppnas. 

   Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§39.        Val av justeringsperson. 

  Beslut: Till justerare väljs David. 
 

§40.        Fastställande av dagordningen. 
  Dagordningen fastställs. 

 
§41.        Föregående protokoll, 2020-08-16 
                Godkändes. 
             
 Rapporter/inkomna skrivelser 
 
 
§42.         Ekonomi  
                 Ekonomin i klubben är fortsatt god. Vi inväntar rapport från Mälarcampingen. 
 
§43.         SHK funktionärsdag 
                 Arbetet pågår med att hitta lämplig plats att träffas på. 
 
§44.         SHK VSN 
                 Anna-Lena tar kontakt med ordförande i VSN under v.36. 
 
§45.         SHK Lokalklubbar 
                 Inget att rapportera från lokalklubbarna. 
 
§46.         UK: Mälarcampingen 
                 Utställningen gick över förväntan, god stämning trots restriktioner. 340 hundar var anmälda. 
 
§47.          Våra Hundar 
                  Tidningen börjar ta form och kommer att bli klar i tid. 
              
§48.         Decentralisering   
                 Anna-Lena arbetar vidare med lokalklubbar och kommittéer. 
. 
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                 AU-beslut 
 
 
                Beslutsärenden 
 
              
§49.        Remissförfarande, JBV 
                CS beslutar att Susanna bevakar Jordbruksverkets utskick av remisser. 
 
§50.        Ordförande UBK & CLK 
                Bordlägges till nästa möte. 
 
§51.        Arkiv SHK material - arvode 
                CS beslutar att flytta arkivet från Uppsala till Hällefors. 
                Materialet ska tittas över och magasineras hos Gabriella som erhåller 500 kr i månaden 
                för att upplåta utrymme till arkivet. 
 
§52         2:a rikssekreterare 
                CS beslutar att tillsätta Gabriella som 2:a sekreterare. 
 
§53.        Dogdata.se 
                CS beslutar att säga upp avtalet med MgEvents. Gabriella arbetar vidare med Dogdata.se som kommer att   
                ta över anmälningar och övrigt som behövs. Diskussion om ersättning till utvecklaren av Dogdata.se pågår. 
 
§54.        Kanslitelefon 
                CS beslutar att köpa in en ny kanslitelefon för max 2000 kr. 
 
 
                Diskussionsärenden 
 
 
                Övriga frågor 
 
§55.        Budgetarbete 2021      
                Zaima meddelar kassörerna i lokalklubbarna att de måste ha decentraliseringen i åtanke  
                när de lägger budgeten för 2021. 
 
§56.        Sponsring 
                Anna-Lena har varit i kontakt med Bought by Many och Agria om eventuell sponsring. 
                
 
§57.        Distriktsenheter (vilande) 
         
 
§58.        Nästa möte  
               30/9 på Zoom 
 
 
§139.      Mötet avslutas. 
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             ________________________________                                              _________________________________ 

      Anna-Lena Mann                                                                                       Manuela Schönherr                                                    
              Riksordförande                                                                                          vid protokollet   
 
 
 
 
 
            _________________________________                                             
            David Wetterlind                                                                               
            Justerare                                                                                                                                
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