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Centralstyrelsens protokoll 
 
Protokoll fört för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2020-11-11. 
 
Närvarande: Anna-Lena Mann, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, David Wetterlind, Ann-Katrin Lindlöf, 
                        Susanna Bergström, Manuela Schönherr. 
 
 
Anmält förhinder:  Susanna Ahlén.  
 
Frånvarande:  

 
Vid protokollet: Gabriella Rönn Larsson 
 

 
§91.       Sammanträdet öppnas. 

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 
 

 
§92.      Val av justeringsperson. 

Beslut: Till justerare väljs Ann-Katrin Lindlöf. 
 

 
§93        Fastställande av dagordningen. 

Dagordningen fastställs. 
 
 

§94        Föregående protokoll, 2020-10-20. 
                
             
              Rapporter/inkomna skrivelser 
 
§95       Ekonomi 
              Ekonomin i klubben är fortsatt god.  
 
          
§96       Skrivelse: från Ny rovdjurspolitik 
              SHK besvarar skrivelsen med att SHK inte har någon ställning i frågan om varg eller övrig rovdjurspolitik. 
 
 
§97       Skrivelse: Medlemskap 
              Det är fritt för alla att söka medlemskap men om det framkommer att medlem blivit utesluten ur annan  
              organisation ska varje fall granskas av CS genom full insyn i dokumentation från tidigare uteslutning. 
 
 
§98        Skrivelse: Resultatrapportering 

Inga namn och resultat från prov/tävlingar får fr o m 2020-11-11 publiceras på föreningens hemsida, FB eller 
andra medier innan nya rutiner för publicering har införts. 

                                                                               
                                                                                           
§99        Våra Hundar 
               Tidningen publicerades och fanns tillgänglig online på SHK:s hemsida enligt tidsplan. 
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§100      Decentralisering       
               Ordförandegruppen och de centrala kommittéerna fortsätter med arbetet för en gemensam policy. 
 
 
§101     SHK funktionärsdag (vilande) 
 
 
AU-beslut 
 
 
Beslutsärenden 
              
 
§102      Ordförande UBK & CLK 
               Tillsättning av ordförande i UBK kvarstår. 
                                                                                                                      
     
§103      Sponsring & partneransvarig 
               CS beslutar att: tillsätta Elisabeth Allbrand som SHK:s ansvarig. 
 
 
Diskussionsärenden 
 
 
§104      Stadgerevidering   
               Pågående. 
 
 
§105      Webbsidan, innehåll & uppdateringar 
               Hemsidan behöver uppdateringar och inaktuell information behöver kontinuerligt tas bort. 
 
             
§106      Dogdata 
               Arbetet fortsätter med att få alla moduler på plats, samt att justera och anpassa pågående moduler. 
 
 
§107      Budgetarbete 
               Budgetarbetet generellt kan nu påbörjas då många frågeställningar baserade på decentraliseringen som       
               beslutades på årsmötet nu börjar förtydligas. 
                
 
§108      Annonsering 
               Annonsering/information om Svenska Hundklubben i andra tidskrifter diskuteras som möjlighet under 2021. 
 
 
§109      Ansvarsområden CS 
               Fysisk eller digital träff för planering om nya ansvarsområden för framtiden. 
 
 
 
§110      Distriktsenheter (vilande) 
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               Vilande 
 
 
 
 
§111      IKU 
               CS anser att avgiften för IKU ska hanteras av huvudklubben. 
 
 
§112     Övriga frågor               
              
 
§113     Nästa möte 
              1 december kl. 18:00 (Zoom) 
 
  
       
          
 
 
 
             ________________________________                                              _________________________________ 

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