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Centralstyrelsens protokoll 
 
Protokoll fört vid extra möte för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2021-02-23. 
 
 
Närvarande: Anna-Lena Mann, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, David Wetterlind, 
                        Susanna Bergström, Ann-Katrin Lindlöf, Manuela Schönherr. 
 
 

                   
Anmält förhinder:  Susanne Ahlén.  
  
Frånvarande:  - 
 

 
 
§79.    Sammanträdet öppnas. 

    Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 
 

 
§80.    Val av justeringsperson. 

     Beslut: Till justerare väljs Zaima Erlandsson. 
 

 
§81.    Fastställande av dagordningen. 

     Dagordningen fastställs.  
 
 

§82.    Föregående protokoll, 2020-02-18 
            Godkännes och läggs till handlingarna.    
             
 

 Rapporter/inkomna skrivelser 

 
 
§83.    Ekonomisk rapport 
            Ingen ny information. 
 
         
§84.    Skrivelse LK Södertälje: access till medlemsregistret. 
            CS svarar till Södertälje att CS tidigare beslut kvarstår. CS föreslår att ordförande eller kassör hämtar ut 
            mailadresser vid behov tills det nya systemet är på plats. 
 
§85.    Kalla Fakta 

Vi har fått svar från Kalla Faktas redaktion på CS skrivelse om förtydligande om att Svenska Hundklubben inte 
ska misstolkas att omfattas pga. att man i sin granskning kallar programmet för ”Hundklubben”, samt CS 
önskan om rättelse att Svenska Hundklubben är en alternativ förening. De kommer inte rätta ngt då de anser 
att det framgår tydligt att det är en annan klubb som granskas. 
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§86.    Remiss-Näringsdepartementet 
            Pågående genomgång. 
              
§87.    Decentralisering 
             
            
§88.    SHK funktionärsdag (vilande) 
              
 
AU-beslut 
- 
 

Beslutsärenden 
              

 
§89.    Avsättning-ekonomi 

CS beslutar att avsätta 80 000 kronor av klubbens överskott för utveckling i klubbens verksamhet 
(investeringar).      
Pengarna prioriteras nya investeringar.                     
Pengarna är öronmärkta till fortbildning/utbildning av nya domare, testledare, instruktörer och funktionärer, 
och kan betalas ut till denna verksamhet efter tydliga (skriftliga) underlag från respektive kommitté som 
beskriver syfte, aktivitet, målgrupp, kostnad, förväntat utfall etc. 
 
 

§90.    Befintliga plaketter & priser på lokalklubbar 
            Bordlägges till nästa möte. 
 
§91.    Avtal (AK) 
            Under utformning, kvarstår till nästa ordinarie möte. 
 
§92.    Ordförande UBK 
            UBK ligger kvar tills ordförande är tillsatt. 
              
 
 

Diskussionsärenden 

 
 
§93.     Årsmöte 
            Ingen ny information. 
 
§94.     SHK marknadskommunikation 
             Ingen ny information. 
. 
§95.    Möte med styrelsen SHK E-tuna 
            Vilande 
 
§96.    Stadgerevidering 
            Kvarstår 
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§97.    Hantering av resultat 
            Kvarstår 
             
               
§98.    Ansvarsområden CS 
            Kvarstår. 
 
§99.    Distriktsombud 
            Pilotprojekt/Distrikt påbörjas. 
 
 
§100.    Övriga frågor       
            
 
§101.    Nästa möte 
              2/3 kl. 18:30 
 
 
§102.    Mötet avslutas. 
 
  
       
          
 
 
 
             ________________________________                                              _________________________________ 

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