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Centralstyrelsens protokoll 
 
Protokoll fört för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2021-02-18. 
 
 
Närvarande: Anna-Lena Mann, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson. David Wetterlind 
                        Susanna Bergström. Ann-Katrin Lindlöf 
 

                   
Anmält förhinder: Susanne Ahlén. Manuela Schönherr 
 
  
Frånvarande:   
 

 
Vid protokollet: Gabriella Rönn Larsson 
 

 
§51.    Sammanträdet öppnas. 

    Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 
 

 
§52.    Val av justeringsperson. 

     Beslut: Till justerare väljs Zaima Erlandsson. 
 

 
§53.    Fastställande av dagordningen. 

     Dagordningen fastställs.  
 
 

§54.    Föregående protokoll, 2020-01-12 
            Godkänns och läggs till handlingarna.    
             
 
 Rapporter/inkomna skrivelser 
 
 
§55.    Ekonomisk rapport 
            Strategafonden ligger still för närvarade, i övrigt är ekonomin god. 
             
         
§56.    Skrivelse APK: Nosprov 
            Prövningsordningen är uppdaterad formateringsmässigt – inga ändringar i provens utförande. 
 
 
§57.    Remiss-Näringsdepartementet 
            Pågående genomgång. 
              
 
§58.    Decentralisering 
            Medlemsregistret och resultatdatabasen är på gång. 
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§59.    SHK funktionärsdag (vilande pga. Corona) 
              
 
§60.    Rapport-CLK. Information om projekt hundrally  

CLK har skickat information/Rapport hur arbetet med Hundrally fortlöper. Anki L informerade även mer 
generellt om hundrally. 

 
AU-beslut 
 
§61.    Annonsering 
            Beslut har tagits om att köpa marknadsföring på FB för att profilera SHK. 
 
 
Beslutsärenden 
              
 
§62.    Våra hundar  
            CS beslutar att betala arvode till redaktören för sitt arbete med tidningen Våra Hundar. 
            Avtal är under utformning. 
 
§63.    Avtal (AK) 
            Flertalet nya avtal är under utformning (ex: parningsavtal, köpeavtal etc.), kvarstår till nästa ordinarie möte. 
 
§64.    Ordförande UBK 
            UBK ligger kvar tills ordförande är tillsatt. 
              
§65.     Omformaterad PO  - Nosarbete 
             Se §56 ovan. 
 
§66.     Avsättning-ekonomi 

Vi har ett positivt resultat för 2020 och olika förslag hur resultatet ska investeras åter i verksamheten 
diskuterades. Beslut tas vid ett extramöte nästa vecka angående hur stor summa som ska avsättas och till 
vilken/vilka typer av verksamhet de ska avsättas till. 

 
§67.     Kalla Fakta rättelse 

Riksordförande tar kontakt med Kalla Fakta för att få till en rättelse/förtydligande att det finns en annan 
hundklubb i Sverige som likväl SKK stambokför, anordnar utställningar, lydnadstävlingar och arbetsprov etc.   

                                                                      
 
Diskussionsärenden 
 
 
§68.     Årsmöte 
             Kallelse till årsmöte finns nu publicerad på hemsidan. 
 
 
§69.     SHK marknadskommunikation 
             Vi fortsätter med marknadsföring på FB. Det har gett ett stort genomslag och vi har nått ut till många nya 
             hundmänniskor. 
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§70.    Möte med styrelsen SHK E-tuna 
            Vilande 
 
§71.    Stadgerevidering 
            Kvarstår 
 
§72.    Hantering av resultat 
            Vi inväntar en första presentation av resultatdatabasen från Dogdata.se 
               
 
§73.    Ansvarsområden CS 
            Bordlagt till nästa möte. 
 
             
§74.    Distriktsombud 
            Vilande 
 
§75.    Hälsoenkät OEB 
            Behövs vissa förtydliganden innan publicering kan ske på hemsidan. 
 
 
§76.    Övriga frågor       
            
 
§77.    Nästa möte 
            Extramöte 23/2 kl 18:30  Zoom 
 
 
§78.    Mötet avslutas. 
 
  
       
          
 
 
 
             ________________________________                                              _________________________________ 

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