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Centralstyrelsens protokoll 
 
Protokoll fört vid möte för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2021-05-02. 
 
 
Närvarande: Anna-Lena Mann, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Susanna Bergström,  
                        David Wetterlind, Elisabeth Allbrand. 

 
Anmält förhinder: Ann-Katrin Lindlöf, Jim Johansson, Rasmus Gustafsson. 
  
Frånvarande:  
 

 
 
§29.      Sammanträdet öppnas. 

       Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 
 

 
§30.      Val av justeringsperson. 

       Beslut: Till justerare väljs Susanna Bergström. 
 

 
§31.      Fastställande av dagordningen. 

       Dagordningen fastställs.  
 
 

§32.      Föregående protokoll (konstituerande) 2021-04-26. 
              Godkändes med vissa ändringar. 
 

 Rapporter/inkomna skrivelser 

 
 
§33.      Ekonomisk rapport 
              Kassören informerar om utfallet fram till sista april. Ekonomin fortsatt god. 
 
 
§34.      Decentralisering 
              Arbetet med My Club fortsätter och börjar komma på plats. Behörighetsfrågan ska klargöras. 
 
 
§35.      Kommunikationsplattform 
              Susanna informerar om olika möteslösningar digitalt. 
 
 
§36.      SHK funktionärsdag (vilande) 
 
 
§37.      Stadgerevidering 
              Anki, Susanna och Gabriella börjar jobba med revideringen. 
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AU-beslut 

- 
 
 
 

Beslutsärenden 
              

 
 
§38.      Val av Rikssekreterare 
              CS beslutar att: bordlägga beslutet till på onsdag då beslut ska tas. 
 
 
§39.      Plaketter 
              CS beslutar att: lokalklubbarna kan behålla plaketterna och betala för dem, alternativt skicka dem till kansliet  
              och beställa efter behov. 
 

Diskussionsärenden 

 
 
§40.     Spårprovsavgift 
             Vi hänvisar till APK att ta fram underlag för eventuell återbetalning av spårprovsavgift. 
 
 
§41.      Kommittéerna 
              Gabriella tar kontakt med APK och CLK för att komma vidare med arbetssätt. 
 
 
§42.      Rapport/protokoll från kommittéer och lokalklubbar 
              CS vill ha protokoll från samtliga kommittéer och lokalklubbar när de har haft möte för att  
              säkerställa att klubben fungerar som den ska. 
                
             
§43.      Riktlinjer för avsättning 
              Avsättningen ska i första hand gå till utbildning av domare, funktionärer och instruktörer. 
              Ansökan kan göras av lokalklubb eller kommitté på färdigställd blankett. Den skickas till berörd 
              kommitté som tillstyrker eller avstyrker. Samtliga ansökningar ska vara CS tillhanda senast den  
              31 augusti 2021. Därefter tar CS beslut på hur pengarna ska fördelas. Blankett för ändamålet  
              kommer inom kort. CS ser gynnsamt på utbildningar eller initiativ som kommer alla medlemmar i  
              hela Svenska Hundklubben tillgodo. CS beslut kan ej överklagas. 
 
               
§44.      SHK marknadskommunikation 
              Bordlagd 
    
              
§45.     Hantering av resultat 
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§46.      Ansvarsområden CS 
              Vilande 
            
 
§47.      Distriktsombud 
              Projekt startat. Diskussioner pågår och möte planeras. 
                     
 
§48.      UBK 
 
 

§49.      Övriga frågor. LK E-tuna. Sekretess 

                            
                

§50.      Nästa möte 

              Den 5 maj. Kl. 18:30 
 
 

§51.      Mötet avslutas. 

 
  
     
          
 
 
 
             ________________________________                                              _________________________________ 

      Anna-Lena Mann                                                                                       Gabriella Rönn Larsson                                                     
              Riksordförande                                                                                          vid protokollet   
 
 
 
 
 
            _________________________________                                             
             Susanna Bergström                                                                        
             Justerare                                                                                                                                 
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