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Centralstyrelsens protokoll 
 
Protokoll fört för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2021-01-26. 
 
 
Närvarande: Anna-Lena Mann, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, David Wetterlind. 
 

                   
Anmält förhinder:  Susanne Ahlén, Ann-Katrin Lindlöf, Susanna Bergström. 
  
Frånvarande:  Manuela Schönherr 
 

 
Vid protokollet: Gabriella Rönn Larsson 
 

 
§27.    Sammanträdet öppnas. 

    Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 
 

 
§28.    Val av justeringsperson. 

     Beslut: Till justerare väljs David Wetterlind. 
 

 
§29.    Fastställande av dagordningen. 

     Dagordningen fastställs. 
 
 

§30.    Föregående protokoll, 2020-01-12 
            Godkändes.                 

 Rapporter/inkomna skrivelser 

 
 
§31.    Ekonomisk rapport 
            Årsbokslut är under sammanställning. Fortsatt god ekonomi. 
            Strategafonden i positiv utveckling. 
         
§32.    Skrivelse APK: Nosprov 

APK har informerat CS om att det råder en del missförstånd kring prov och utbildning av domare avseende 
kommunikationen mellan APK och lokalklubbarna,  men att de nu är i dialog och förtydligar/hanterar 
frågeställningarna. 

 
§33.    Remiss-Näringsdepartementet 

Vet. Jenny Hedenby granskar remissen för SHKs räkning. 
              
§34.    Decentralisering 
            Möte med LK-ordföranden och respektive LK -kassörer & kommitteér gällande de ekonomiska 
            frågeställningarna av decentraliseringen.  
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§35.    SHK funktionärsdag (vilande) 

AU-beslut 

 
Inga AU-beslut. 
 

Beslutsärenden 

              

 
§36.    Våra hundar (kvarstår) 
              
 
§37.    Avtal (AK) 
            Under utformning, kvarstår till nästa möte. 
 
§38.    Ordförande UBK 
            UBK ligger kvar tills ordförande är tillsatt. 
 
§39.    APK & CLK, startdatum för intäkter & kostnader till Lokalklubbar vid Prov & Tävling. 

CS beslutar att: den ekonomiska förändringen gällande att intäkter och kostnader för prov- och 
Tävlingsverksamhet gäller från 1 januari 2021.  
 
Intäkter och kostnader tillfaller alltid arrangerande Lokalklubb oavsett Prov- eller Tävlingsort.                                                                                                

Diskussionsärenden 

 
 
§40.    Stadgerevidering 
            Kvarstår 
 
§41.    Hantering av resultat 
            Vi inväntar en första presentation av resultatdatabasen från Dogdata.se 
             
§42.    Annonsering i hundtidning ”Härliga Hund” etc. 
            Bordlagt till nästa möte. 
 
§43.    Ansvarsområden CS 
            Bordlagt till nästa möte. 
 
§44.    Årsmöte 

Strömsholm är bokat till den 25 april kl. 13:00.  
Kallelse kommer att skickas ut via Huvudklubbens webbsida och sociala kanaler. 
Rikssekreteraren påbörjar arbete med Verksamhetsberättelse. 

                
§45.    Distriktsenheter (vilande) 
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§46.    Hälsoenkät OEB 
            Behövs vissa förtydliganden av syfte, ansvar etc. innan publicering kan ske på hemsidan. 
 
§47.    Övriga frågor       
            Arbetet med medlemsregistret i My Club pågår. Möte nästa vecka med My Club. 
 
§48.    Nästa möte 
            18/2 kl. 18:00 (Zoom). 
 
 
§49.    Mötet avslutas. 
 
  
       
          
 
 
 
             ________________________________                                              _________________________________ 

      Anna-Lena Mann                                                                                       Gabriella Rönn Larsson                                                     
              Riksordförande                                                                                          vid protokollet   
 
 
 
 
 
            _________________________________                                             
            David Wetterlind                                                                             
            Justerare                                                                                                                                
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