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Centralstyrelsens protokoll 
 
Protokoll fört vid möte för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2021-03-02. 
 
 
Närvarande: Anna-Lena Mann, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, David Wetterlind, 
                        Susanna Bergström, Manuela Schönherr. 
 
 

                   
Anmält förhinder:  Susanne Ahlén.  
  
Frånvarande:  Ann-Katrin Lindlöf. 
 

 
 
§103.    Sammanträdet öppnas. 

       Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 
 

 
§104.    Val av justeringsperson. 

       Beslut: Till justerare väljs Zaima Erlandsson. 
 

 
§105.    Fastställande av dagordningen. 

       Dagordningen fastställs.  
 
 

§106.    Föregående protokoll, 2020-02-23 
              Ligger kvar för justering hos revisor avseende §89. 
             
 

 Rapporter/inkomna skrivelser 

 
 
§107.    Ekonomisk rapport 
               Vi har för perioden ett ökat medlemsantal jämfört med föregående år. 
         
§108.    Remiss-Näringsdepartementet 
              Pågående genomgång. 
 
§109.    Decentralisering 

Arbetet fortgår vidare med medlemsregistret. Alla medlemmar är nu inlagda och nu är fokus på att starta 
utskick från My Club istället för Mavick. 

 
§110.    SHK funktionärsdag (vilande) 
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AU-beslut 

- 
 

Beslutsärenden 
              

 
§111.    Avsättning-ekonomi 

CS vill skapa tydlighet avseende avsättning av föregående årsresultat och hur dessa pengar ska användas och 
prioriteras för både befintliga funktionärer och till utveckling av nya grenar inom klubben, samt utbildning av 
nya domare, instruktörer och funktionärer till dessa grenar. Därav kommer dessa riktlinjer att förtydligas 
efter att revisor justerat §89. 

 
§112.    Befintliga plaketter & priser på lokalklubbar 

För att säkerställa att befintliga plaketter och priser som i dagsläget ägs av APK & CLK hanteras på bästa sätt 
för både berörda kommittéer och alla lokalklubbar, kallar CS till nytt separat möte med APK & CLK, och 
därefter lokalklubbar. 

 
§113.    Avtal (AK) 
              Avelsregler under utformning, kvarstår till nästa ordinarie möte. 
                
§114.    Ordförande UBK 
              UBK ligger kvar tills ordförande är tillsatt. 
     
 

Diskussionsärenden 

 
 
§115.     Årsmöte 
               Senast den 23 mars ska alla årsmöteshandlingarna vara klara för finalisering av CS. 
 
§116.     SHK marknadskommunikation 
               Redaktören har fått admin-behörighet till SHK:s facebooksida. 
 
§117.    Möte med styrelsen SHK E-tuna 
               Vilande 
 
§118.    Stadgerevidering 
              Kvarstår 
 
§119.    Hantering av resultat 
              Databasen är under utveckling. 
               
§120.    Ansvarsområden CS 
              Vilande 
            
§121.    Distriktsombud 
              Projekt startat. 
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§122.    Teams 
               Vi provar Teams som digital mötesplattform vid nästa CS-möte. 
 
§123.     Avtal - Dogdata & Våra Hundar. 
               Vi hjälps åt att skriva klart avtalen. 
 
§124.    Övriga frågor       
              - 
 
§125.    Nästa möte 
              23/3 kl. 18:30. 
 
§126.    Mötet avslutas. 
 
  
       
          
 
 
 
             ________________________________                                              _________________________________ 

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