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Centralstyrelsens protokoll 
 
Protokoll fört vid möte för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2021-03-23. 
 
 
Närvarande: Anna-Lena Mann, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Manuela Schönherr, 

                
Anmält förhinder:  Susanne Ahlén.  
  
Frånvarande:  Ann-Katrin Lindlöf, Susanna Bergström, David Wetterlind. 
 

 
 
§127.    Sammanträdet öppnas. 

       Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 
 

 
§128.    Val av justeringsperson. 

       Beslut: Till justerare väljs Zaima Erlandsson. 
 

 
§129.    Fastställande av dagordningen. 

       Dagordningen fastställs.  
 
 

§130.    Föregående protokoll, 2021-03-02 
              Godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 Rapporter/inkomna skrivelser 

 
 
§131.    Ekonomisk rapport 
              Ekonomin är fortsatt stabil. 
 
§132.    Remiss-Näringsdepartementet 
              Pågående genomgång. 
 
§133.    Decentralisering 
              Lokalklubbarna arbetar vidare, men det finns fortfarande några lösa trådar att knyta ihop. 
              Medlemsregistret börjar komma på plats och förväntas gå i skarp drift inom kort. 
 
§134.    SHK funktionärsdag (vilande) 
 
 
§135.    AK rapport 
              HD och ED avläsning har fått en tillfällig lösning med en veterinärklinik. AK fortsätter med  
              att hitta en permanent lösning. 
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AU-beslut 

- 
 

Beslutsärenden 
              

 
§136.    Avsättning-ekonomi 
              CS beslutar att ta fram förslag på instruktioner, hur rutinen för att ansöka om bidrag ska genomföras. 
 
§137.    Befintliga plaketter & priser på lokalklubbar 

APK och CLK äger fortsatt de plaketter som fysiskt ligger ute på lokalklubbarna – avräkning sker löpande och 
varje LK ersätter respektive kommitté. 

 
§138.    Avtal (AK) 
              Avelsregler under utformning, kvarstår till nästa ordinarie möte. 
                
§139.    Ordförande UBK 
              UBK ligger kvar tills ordförande är tillsatt. 
 
§140.    Årsmötet. 

CS beslutar att årsmötet ska genomföras på planerat datum och med samma princip som föregående år, 
med mindre antal delegater (3 per LK inkl. LK-ordförande) som deltar, då mötet kommer genomföras digitalt. 
Alla årsmöteshandlingar inkl. fullmakt kommer publiceras på SHKs webbsida. 

                
§141.    Avtal- Dogdata & Våra Hundar. 
              CS godkänner avtalen och skickar ut dem för signatur. 
  
 

Diskussionsärenden 

 
 
§142.     Årsmöte (verksamhetsberättelse) 
               Verksamhetsberättelsen för 2020 är näst intill klar och alla dokument läggs ut på hemsidan 
               under kommande helg.  
 
§143.     SHK marknadskommunikation 
               Bordlagd. 
 
§144.    Möte med styrelsen SHK E-tuna 
              Vilande. 
 
§145.    Stadgerevidering 
              Möte bokas med LK ordförande för att komma igång med arbetet. 
 
§146.    Hantering av resultat 
              Databasen är under fortsatt utveckling och börjar ta form. 
               
§147.    Ansvarsområden CS 
              Vilande. 
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§148.    Distriktsombud 
              Projekt startat. Diskussioner pågår. 
               
§149.    Teams 
               Vi fortsätter att titta på alternativa lösningar. 
 

§150.    Övriga frågor - påminnelseavgift medlemsavgift. 

               SHK medlemsavgifter ska betalas senast datum för ingående medlemskap.  
               Påminnelse går ut 15 dagar efter fakturans förfallodag. Påminnelseavgift utgår ej f.n. 
 
               Distribuering Våra Hundar       
               Gabriella ombesörjer att fysiska tidningar skickas ut. 
 

§151.    Nästa möte 

              6 april kl. 18:30 
 
 

§152.    Mötet avslutas. 

 
  
       
          
 
 
 
             ________________________________                                              _________________________________ 

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