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Centralstyrelsens protokoll 
 
Protokoll fört vid möte för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2021-04-13. 
 
 
Närvarande: Anna-Lena Mann, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Susanna Bergström, Ann-Katrin 
                        Lindlöf. 

 
Anmält förhinder:  Susanne Ahlén. Manuela Schönherr. David Wetterlind. 
  
Frånvarande:   
 

 
 
§153.    Sammanträdet öppnas. 

       Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 
 

 
§154.    Val av justeringsperson. 

       Beslut: Till justerare väljs Zaima Erlandsson. 
 

 
§155.    Fastställande av dagordningen. 

       Dagordningen fastställs.  
 
 

§156.    Föregående protokoll, 2021-03-23. 
              Godkändes och lades till handlingarna. 
 

 Rapporter/inkomna skrivelser 

 
 
§157.    Ekonomisk rapport 
              Inget att rapportera. 
 
§158.    Remiss-Näringsdepartementet 
              Pågående genomgång. 
 
 
§159.    Decentralisering 
              Medlemsregistret börjar ta form. Fortfarande delar som ska på plats. 
 
 
§160.    SHK funktionärsdag (vilande) 
 
 
§161.    Stadgerevidering 
              Anki, Susanna och Gabriella börjar jobba med revideringen. 
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§162.    Teams 
              Susanna testar olika mötessystem för att hitta ett fungerande och billigt system. 
 
 
§163.     UK- IKU 
               IKU USA har skickat en förfrågan om SHK vill delta på en onlineutställning. 
 
              
 

AU-beslut 

- 
 
§164.    Avelsregler 
              Beslut att godkänna IKU anpassade avelsregler, version 1:1 att gälla från och med den 2021-04-06. 
 
 
 

Beslutsärenden 
              

 
 
§165.    Avsättning-ekonomi 
              För att ansöka om bidrag ska lokalklubben fylla i en ansökningsblankett och skicka den vidare till berörd   
              kommitté. Om kommittén tillstyrker ansökan skickas den vidare till CS för beslut. 
              CS kommer att sätta en deadline för samtliga ansökningar som kommer in från kommittéerna för 
              behandling och fördelning av pengarna på de projekt som CS beslutar ska genomföras. CS beslut går inte att  
              överklaga. Information och sista ansökningsdatum kommer efter årsmötet. 
 
 
§166.    Ordförande UBK 
              UBK ligger kvar tills ordförande är tillsatt. 
 
 
                

Diskussionsärenden 

 
 
§167.     Årsmöte (valberedningen) 
               Anna-Lena tar kontakt med valberedningen inför årsmötet. 
 
 
§168.     SHK marknadskommunikation 
                Bordlagd 
    
              
§169.    Hantering av resultat 
              Databasen är under fortsatt utveckling och börjar ta form. 
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§170.    Ansvarsområden CS 
              Vilande 
            
 
§171.    Distriktsombud 
              Projekt startat. Diskussioner pågår och möte planeras. 
                     
 

§172.    Övriga frågor 

               Kontakt med försäkringsbolaget Many Pets har tagits för eventuell framtida sponsring. 
 
                

§173.    Nästa möte 

               
 
 

§175.    Mötet avslutas. 

 
  
       
          
 
 
 
             ________________________________                                              _________________________________ 

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