
SVENSKA HUNDKLUBBENS RIKSORGANISATION 
Org nr. 819000-5978 

 

Centralstyrelsens protokoll 
 

Protokoll fört vid möte för Svenska Hundklubbens centralstyrelse 2021-05-12. 
 
 

Närvarande:  Anna-Lena Mann, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Susanna Bergström. 
 

 
Anmält förhinder: David Wetterlind.   

  
Frånvarande: Jim Johansson, Elisabeth Allbrand, Ann-Katrin Lindlöf, Rasmus Aläng Gustafsson. 

 
 
 

§76. Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

§77. Val av justeringsperson 

       Beslut: Till justerare väljs Zaima. 

§78. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs. 

§79. Föregående protokoll 2021-05-05 

              Godkännes och läggs till handlingarna. 
 
 

 Rapporter/inkomna skrivelser                                                                                        

 
 
§80.       Ekonomi 
               Anna-Lena tillskriver lokalklubbarna om plaketterna.  

§81. Kommunikationsplattform 

Bordläggs till nästa möte. 

§82. SHK funktionärsdag (vilande) 
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§83. Stadgerevidering 

              Anki, Susanna, Anna-Lena och Gabriella börjar jobba med revideringen. 

§84. Rapport/protokoll från kommittéer och lokalklubbar 

Konstituerande protokoll från Torshälla-Eskilstuna har inkommit. 

§85. Kommittéerna 

Vilka sitter i kommittéerna? Vi behöver få in fler funktionärer. 
Rapporter saknas från kommittéerna. 

 

AU-beslut 

- 
 

Beslutsärenden 
              

§86.      Decentralisering-behörighet 

CS beslutar att ordförande, kassör, sekreterare eller annan ansvarig i varje lokalklubb kommer att få 
behörighet till sin del av medlemsregistret. 
Varje kommittéordförande kommer att ha behörighet till s funktionärsregister. 
 

 §87.      Utgivning av tidningen 
               CS beslutar att under året dela ut tidningen till valpköparna via våra uppfödare i ett försök att  
               att få upp intresset för Svenska Hundklubben och värva nya medlemmar. Utvärdering ska ske  
               vid årets slut. Huvudklubben står för kostnaden.    
 

Diskussionsärenden    

 
 
§88.      Sekretess 
              Allt som behandlas eller diskuteras i CS får inte lämnas ut till tredje part på något sätt, om det 
              inte är på uppdrag av CS. Det ska då framgå av protokollet vem som tar kontakt med vem. 
              Först när protokollet är publicerat på hemsidan är informationen offentlig.  
 
§89.      SHK marknadskommunikation 
              Bordlagd 
            
§90.     Hantering av resultat 
              Arbetet fortgår med DogData. 
               
§93.      Ansvarsområden CS 
              Förslag: Stadgerevidering, myndigheter och lagar, marknadsföring och media, dokumenthantering My Club. 
              Distrikt, webben, systemansvarig, kassör, sekreterare, kommittésamordnare, lokalklubbsamordnare, 
              rasklubbsamordnare.  
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§94.      Distriktsombud 
              Projekt startat. Diskussioner pågår och möte planeras. 
                 
 
§95.      UBK 
              UBK läggs över till §85. 
 
 

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

                            
                

§97.      Nästa möte 

              8 juni kl. 19:00.  
              7 juli kl. 19:00. 
 

§98. Mötet avslutas. 

 
 
 
 
 

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

 
  
       
 
 
           __________________________                                           

    Zaima Erlandsson                                                                                                                                 
            Justerare                                                                                            
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