
SVENSKA HUNDKLUBBENS RIKSORGANISATION 
Org nr. 819000-5978 

 

Centralstyrelsens protokoll 
 

Protokoll fört vid möte för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2021-05-05. 
 
 

Närvarande:  Anna-Lena Mann, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Susanna Bergström, David Wetterlind, 
Elisabeth Allbrand, Jim Johansson. 

 
 
Anmält förhinder: Ann-Katrin Lindlöf, Rasmus Aläng Gustafsson 

  
Frånvarande:  
 

§52. Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

§53. Val av justeringsperson. 

       Beslut: Till justerare väljs David. 

§54. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs. 

§55. Föregående protokoll 2021-05-02 

              Godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 Rapporter/inkomna skrivelser 

§56. Ekonomisk rapport 

 

§57. Decentralisering 

Arbetet med My Club fortsätter och börjar komma på plats. Beslut om vilka som ska ha behörighet             
tas på nästa möte. 
 

§58. Kommunikationsplattform 

Bordlagd 

§59. SHK funktionärsdag (vilande) 
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§60. Stadgerevidering 

              Anki, Susanna och Gabriella börjar jobba med revideringen. 

§61. Rapport/protokoll från kommittéer och lokalklubbar 

- 

§62. Kommittéerna 

- 
 

AU-beslut 

- 
 

Beslutsärenden 
              

§63.      Val av Rikssekreterare 

              CS beslutar att välja Gabriella till Rikssekreterare. 
 

Diskussionsärenden 

 

§64. Spårprovsavgifter                         

§65. Riktlinjer för avsättning 

Information och ansökningsblankett kommer att läggas upp i SHK lokalklubbar samt SHK kommitté-ordf. 
grupperna på FB.  
Frågor om avsättningen eller ansökan ska mailas till zerland.shk@gmail.com.                                                
Svaret med frågan läggs sedan ut i Svenska Hundklubben centrala samverkanskommitté grupp på FB. 

 
 
§66.      Tidningen 
              Förslag på att från och nästa utgivning ska tidningar som delas ut, utöver lokalklubbarna,  
              skickas direkt till mottagarna. Ett annat förslag var att dela ut tidningen till våra valpköpare 
              via de uppfödare som registrerar sina valpar hos oss. Utvärdering ska ske efter ett år för att se om  
              det resulterat i nya medlemmar.  
 
 
§67.      Sekretess 
              Bordlagd 
 
§68.      SHK marknadskommunikation 
              Bordlagd 
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§69.     Hantering av resultat 
             Bordlagd 
               
§70.      Ansvarsområden CS 
              Vilande 
            
 
§71.      Distriktsombud 
              Projekt startat. Diskussioner pågår och möte planeras. 
                 
 
§72.      UBK 
             Bordlagd 
 

§73.      Övriga frågor. (LK E-tuna). 

              -               
                

§74.      Nästa möte 

              Den 12 maj. Kl. 19:00 
 

§75. Mötet avslutas. 

 
 
 
 
 

 ________________________ ___                                    _________________________                                                                                   
Anna-Lena Mann                                                                 Gabriella Rönn Larsson 
Riksordförande                                                                    Rikssekreterare 

 
  
       
 
 
           __________________________                                           

      David Wetterlind                                                                                                                               
              Justerare                                                                                            
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