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Centralstyrelsens protokoll 
 
Protokoll fört för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2021-01-12. 
 
 
Närvarande: Anna-Lena Mann, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Manuela Schönherr. David Wetterlind 
 
Susanna Bergström. Ann-Katrin Lindlöf. (Linnea Strandberg, valberedningen) 
 

                   
Anmält förhinder:  Susanne Ahlén.  
Frånvarande:   
 

 
Vid protokollet: Gabriella Rönn Larsson 
 

 
§1.    Sammanträdet öppnas. 

   Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 
 

 
§2.    Val av justeringsperson. 

   Beslut: Till justerare väljs Zaima. 
 

 
§3.    Fastställande av dagordningen. 

   Dagordningen fastställs. 
 
 

§4.    Föregående protokoll, 2020-12-08 
          Godkännes      
             

 Rapporter/inkomna skrivelser 

 
 
§5.    Ekonomisk rapport 
          Ekonomin är fortsatt god. Vi inväntar på ett årsresultat.      
         
§6.    Skrivelse: till/från AK ang. ej behörig användning av medlemsregistret. 
          Det har framkommit att det förekommer tillgänglig läsbehörighet till medlemsregistret som måste utredas. 
           Zaima tar kontakt systemadmin för Mavick för fortsatt utredning av behörighetsfrågor. 
 
§7.    Remiss-Näringsdepartementet 
          Vet. Jenny tillfrågas om att granska remissen.  
              
§8.    Decentralisering 
          Fortgår planenligt och bit för bit kommer på plats. 
 
§9.    Valberedningen 
          Linnea informerar att arbete pågår i valberedningen. Enkät utskickad till styrelsens medlemmar. 



SVENSKA HUNDKLUBBENS RIKSORGANISATION 
Org nr. 819000-5978 

 
                                                                                                                                                                      
§10.  SHK funktionärsdag (vilande) 
 
          
 
AU-beslut 
Inga 
 
 

Beslutsärenden 

 
§11.    Våra hundar 
             Bordlägges till nästa möte. 
 
§12.    Tryckta nr antal Våra Hundar 2021 
            CS beslutar att: trycka upp ett ca 100 nummer för distribution. 
 
§13.    Utgivningsplan VH 2021 
            CS beslutar att: ge ut två digitala nummer per år. 
 
§14.    Återkoppling- Eskilstuna- Torshälla 
            CS beslutar att: ytterligare ett försök görs till kontakt. 
 
§15.    Paragrafer 59/139 + 72 & 73 
            I CS protokoll från 2020-09-02 är §59 felaktigt angiven som §139.  

I CS protokoll från 2020-10-20 är §72 + §73 ej angivna (saknas). 
CS beslutar att inte uppdatera ovan angivna protokoll utan registrerar felnumreringen av paragraferna i detta  
protokoll. 

 
§16.    Avtal (AK) 
            CS beslutar att: bordlägga frågan till nästa möte. 
 
§17.    Ordförande UBK 
         Kvarstår tills ordförande är tillsatt. 
                                                                                                                      

Diskussionsärenden 

 
§18.    Stadgerevidering   
            Bordlägges         
 
§19.    Hantering av resultat 
            Bordlägges 
             
§20.    Årsmöte 
            CS föreslår söndagen den 25 april kl. 13:00 för årsmötet med reservation för ändring. 
            Plats kommer senare. 
 
§21.    Annonsering i hundtidning ”Härliga Hund” etc. 
            Bordlägges 
 
§22.    Ansvarsområden CS 
            Bordlägges 
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§23.    Distriktsenheter (vilande) 
 
 
§24.    Övriga frågor       
            Inga övriga frågor. 
 
§25.    Nästa möten 
            26/1  kl18:00 
            18/2  kl18:00 
            2/3    kl18:00 
            23/3  kl18:00    
            13/4  kl18:00 
 
 
§26.    Mötet avslutas. 
 
  
       
          
 
 
 
             ________________________________                                              _________________________________ 

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