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Centralstyrelsens protokoll  
 

Protokoll fört vid möte för Svenska Hundklubbens Centralstyrelse 2021-09-12. 
 
 

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

  
Frånvarande:  Rasmus Aläng Gustafsson, Ann-Katrin Lindlöf, Susanna Bergström. 

 

§170.    Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

§171. Val av justeringsperson 

       Beslut: Till justerare väljs Zaima Erlandsson. 

§172. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. 

§173. Föregående protokoll 2021-08-15 

              Godkänt och lagd till handlingarna. 
 
 

 Rapporter/inkomna skrivelser                                                                                                                                              

 
 

§174.    Ekonomi 
              Ekonomin ser fortsatt god ut. 
              Vi får fler medlemmar än prognostiserat, vilket är mycket glädjande. 
              Avsättningen från föregående års resultat: Sista ansökningsdag är framflyttad till den 30 september. 

 
§175.    Rapporter från kommittéer och lokalklubbar 
              AK: Fler ansökningar på stamtavlor och kennlar har kommit in än väntat 
               vilket även detta är glädjande. 
            
§176.    MyClub-dokumentarkiv 
              Läggs som beslutspunkt till nästa möte. 
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§177.     ABCS- medlemmar - utökat medlemsskap 

Vi väntar på återkoppling från rasklubben i pågående dialog mellan SHK och ABCS om hur fullvärdigt 
medlemskap för rasklubbens medlemmar ska införas. 

 
 
§178.     Dogdata/skrivelse 

CS besvarar på skrivelsen som även önskar ett möte med Dogdata där systemets funktionalitet för 
utställning och stambok, samt resultatdatabas presenteras. 

 
 
§179.     Medlem/skrivelse 
               CS besvarar skrivelsen.  
               När man blir ny medlem ska information ut till denne via automatisk funktion i MyClub som ett mejl 
               tillsammans med aktuell information om samarbeten, medlemsförmåner etc. 
                
 
 

AU-beslut 

- 
 

Beslutsärenden 

- 
 

Diskussionsärenden     

 
 

 
§180.     Mailutskick 

Ett mailutskick planeras under september. Innehåller information om aktuella aktiviteter, vad som händer 
under hösten, samt övrig aktuell information. 

 
§181.     Ansvar i styrelsen 
               Dialog fortgår. 
 
§182.      Övriga frågor 

- Protokollen:  Vi behöver hitta ett digitalt system för signering som fungerar enkelt och smidigt för alla. 
- Hundnet.se: Information om nytt samarbete med Hundnet.se ingår i planerat mailutskick med 

information under september. 
-  Lunch/Middag: fysiskt möte med CS planeras under hösten/vintern. 
-  Profilkläder: Vi diskuterade profilkläder till klubben. 
- Loggan: Vi diskuterar att ändra/tillägga ”Svenska Hundklubben” på befintlig logo. 
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§183.     Nästa möte 

               Söndagen den 3 oktober kl: 17:00 
 

§184.     Mötet avslutas 

 
 
 
 
 

 ________________________ ___                                    _________________________                                                                                   
Anna-lena Mann                                                                  Gabriella Rönn Larsson 

        Riksordförande                                                                     Rikssekreterare 
 
  
       
 
 
           __________________________                                           

    Zaima Erlandsson                                                                                                    
           Justerare  
                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                         
                                                                                     

                                                                                                                                           


