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Centralstyrelsens protokoll 
 
Protokoll fört för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2020-12-01. 
 
 
Närvarande: Anna-Lena Mann, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Manuela Schönherr. 

                   
Anmält förhinder:  Susanne Ahlén, Susanna Bergström, Ann-Katrin Lindlöf. 
 
Frånvarande:  David Wetterlind 
 

 
Vid protokollet: Gabriella Rönn Larsson 
 

 
§114.       Sammanträdet öppnas. 

   Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 
 

 
§115.      Val av justeringsperson. 

  Beslut: Till justerare väljs Zaima Erlandsson. 
 

 
§116.      Fastställande av dagordningen. 

  Dagordningen fastställs. 
 
 

§117.      Föregående protokoll, 2020-11-11 
                Godkändes. 
             
 Rapporter/inkomna skrivelser 
 
 
§118.       Ekonomi  
                  Ekonomin i klubben är fortsatt god.  
 
 
§119.       Skrivelse: till/från AK ang. ej behörig användning av medlemsregistret. 
                  Vi inväntar återkoppling från LK Eskilstuna-Torshälla om vad som hänt runt gällande 
                  obehörig användning av medlemsregistret. 
 
§120.        Våra Hundar 
                  Diskussioner pågår om framtida utgivning. 
              
§121.       Decentralisering   

Nya interna roller och ansvar ingår i de arbetsprocesser som närmar sig finalisering efter gott samarbete  
med Lokalklubbs-ordföranden och berörda kommitté-ordföranden (CLK &APK).          
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§122.       SHK funktionärsdag (vilande) 
                 Inget datum fastställt eller bokat än i avvaktan på Covid-19 och nya riktlinjer från FHM.    
                
 
§123.      APK – nya statuter + Nosarbete 

APK arbetar på en ny prövningsordning för Nosprov. Ny version av Statuterna för Riksårsmötets  ”Årets 
hund” som även inkluderar nosprov föreslås av APK. 

 
 
AU-beslut 
 
§124.       Kommunikation riktlinjer Covid-19 

Den 18 nov. togs det AU- beslut på ett telefonmöte att kommunicera de nya riktlinjerna som kommit om 
max 8 personer i samling. 

 
 
Beslutsärenden 
              
 
§125.      Ordförande UBK 

Tillsättning av ordförande för UBK kvarstår. Dialog pågår med Lokalklubbarnas ordföranden kring tillsättning                                                                                  
     
§126.      AK: Regler för fodervärdsavtal  

Efter att de av CS efterfrågade förtydliganden och tilläggen genomfört, godkänner CS av AK de föreslagna 
direktiven kring innehåll i fodervärdsavtal. 

 
§127.      Budget 2021     
                Budget för CS, AK, UBK är godkända. UK & HTK behöver kompletteras APK och CLK ska inkomma med  
                sin budget. 
 
§128.      Dogdata-avtal 
                Under framtagning. 
 
 
Diskussionsärenden 
 
 
§129.      Stadgerevidering   
                Pågår i samarbete med Lokalklubbsordföranden.    
 
 
§130.      Dogdata 
                Diskussion om ersättning till Dogdata för 2020. 
                Beslut tas på nästa möte. 
 
             
§131.      Hantering av resultat 

Det är endast de personer som har godkända roller att hantera resultat som får hantera resultat från prov- 
och tävlingar, samt  vidarebefordra dessa för publicering.  

 
§132.      IT-policy 

Endast de personer som har behörighet till klubbens olika IT system får använda dessa. Under inga 
omständigheter får användarnamn och/eller lösenord lämnas ut till någon annan person, oavsett orsak.                                                                                                                         
. 
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§133.      Annonsering 
                Vi fortsätter att undersöka intressanta forum för annonsering. 
 
 
§134.      Webbsidan- innehåll & uppdateringar 
                Kvarstår. 
 
 
§135.     Ansvarsområden CS 
               Bordlägges till nästa ordinarie möte. 
                
 
§136.     Distriktsenheter (vilande) 
 
 
§137.     Övriga frågor               
              Inga övriga frågor. 
 
§138.     Nästa möte (extra) 
               Den 8 dec. Kl. 18:00 på Zoom 
 
 
§139.     Mötet avslutas. 
 
  
       
          
 
 
 
             ________________________________                                              _________________________________ 

      Anna-Lena Mann                                                                                       Gabriella Rönn Larsson                                                     
              Riksordförande                                                                                          vid protokollet   
 
 
 
 
 
            _________________________________                                             
            Zaima Erlandsson                                                                               
            Justerare                                                                                                                                
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