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Centralstyrelsens protokoll 
 

Protokoll fört vid möte för Svenska Hundklubbens Centralstyrelse 2021-06-08. 
 
 

Närvarande:  Anna-Lena Mann, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson,  
                          Jim Johansson, Rasmus Aläng Gustafsson, David Wetterlind 
 
Anmält förhinder: Susanna Bergström, Ann-Katrin Lindlöf 
 

  
Frånvarande: Elisabeth Allbrand 

 

§99. Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

§100. Val av justeringsperson 

       Beslut: Till justerare väljs Rasmus Aläng Gustafsson. 

§101. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. 

§102. Föregående protokoll 2021-05-05 

              Godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

 Rapporter/inkomna skrivelser                                                                                        

 
§103.     Ekonomi 
               Ekonomin är fortsatt god. Medlemsantalet stiger. 

§104. Kommunikationsplattform 

Bordläggs till nästa möte. 

§105. SHK funktionärsdag (vilande) 
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§106. Stadgerevidering 

              Arbetsgruppen fortsätter arbetet. 

§107. Rapport/protokoll från kommittéer och lokalklubbar 

AK informerar om nya avgifter för kennelregistrering. 
Inga övriga rapporter (eller protokoll) har inkommit från övriga kommittéer/lokalklubbar. 

 
 
§108.    Skrivelse VSN 

CS har tagit emot en skrivelse från VSN angående SHK Riks årsmöte.  
              CS har bett om ett förtydligande om punkterna i skrivelsen. 

§109.    Kommittéerna  
CS bokar separat arbetsmöte för vidare diskussioner och förslag kring framtida arbetssätt i SHK:s 
kommittéer. 

 
§110.    Skrivelse- APK/CLK 

CS har tagit emot en skrivelse från APK och CLK som kommer att diskuteras 
I ett arbetsmöte och i ett informationsmöte. Rikssekreterare besvarar skrivelsen. 
  

 

AU-beslut 

- 
 

Beslutsärenden 

- 
 

Diskussionsärenden    

 
§111.     Sekretess 
               CS tittar på sekretessavtal för CS medlemmar. 
 
 
§112.    SHK marknadskommunikation 
              Bordlagd 
            
 
§113.     Hantering av resultat 
               Arbetet med resultatdatabas fortgår med DogData. 
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§114.    Ansvarsområden CS 

• Stadgerevidering (Susanna)  

• Myndigheter och lagar (Susanna) 

• MyClub´s nästa fas - kursanmälningar, event och grupper/dokument (Rasmus),                

• Lokalklubbsamordnare (Jim) 

• Kommittésamordnare (Gabriella) 
 

DogData, Marknadsföring och media kvarstår. 
               
 
§115.    Distriktsombud 
              Projekt startat. Diskussioner pågår och möte planeras. 
                      
 

§116.     Övriga frågor  

Facebook och sociala medier 
Det skrivs en del på Facebook och sociala medier om SHK som diskuterades. 

 
Missad paragraf i CS protokoll 
Paragraf 28 (§28) tidigare protokoll saknas/är förbigången.        

 
                
§117.      Nästa möte 

                7 juli kl. 19:00. 

§118.     Mötet avslutas 

 
 
 
 
 

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

 
  
       
 
 
           __________________________                                           

    Rasmus Aläng Gustafsson                                                                                                                          
           Justerare  
                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                         
                                                                                     

                                                                                                                                           


