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Centralstyrelsens protokoll 
 

Protokoll fört vid möte för Svenska Hundklubbens Centralstyrelse 2021-10-17. 
 
 

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

  
Frånvarande:  Rasmus Aläng Gustafsson, Elisabeth Allbrand. 
 
 

§207.    Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

§208. Val av justeringsperson 

       Beslut: Till justerare väljs Ann-Katrin. 

§209. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. 

§210. Föregående protokoll 2021-09-12 

              Godkänt och lagd till handlingarna. 
 
 

 Rapporter/inkomna skrivelser                                                                                                                                              

 
§211.    Ekonomi 
              Ekonomin ser fortsatt god ut. 
               
 
§212.    Rapporter från kommittéer och lokalklubbar 
              Ringssekreterarutbildning 
 
§213.     ABCS- fullvärdig medlem 
               ABCS vill bli fullvärdiga medlemmar från och med 1 jan. 
               Ett separat arbetsmöte planeras in. 
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AU-beslut 

- 
 
 

Beslutsärenden 

§214.     Hundtest-SoS avtal 
               CS beslutar att ingå en ny avtalsperiod med SoS. 
 
§215.     Anslagsbegäran 
               CS beslutar att godkänna:                                                                                                                                                                                                                                                                     

o Lokalklubb VSN båda ansökningar med 8 977 kr.  
o Avelskommitténs ansökan för hund webbinarier med 5 600 kr. 
o Utställningskommitténs ansökan för ringssekreterarutbildning med 9500 kr. 
o Utställningskommitténs ansökan för domarutbildning med 22 400 kr. 
o APK:s ansökan med 10 375 kr. 
o Lokalklubb Södertäljes ansökan för fortbildning, instruktörer med 13 148 kr. 
o Lokalklubb Södertäljes ansökan för fortbildning, instruktörer med 10 000 kr. 

 
               Pengarna utbetalas efter genomförd utbildning. Fakturor skickas till rikskassören. 
               CS beslut kan inte överklagas. 
 

Diskussionsärenden     

 
§216.     MyClub - faktureringsavgift 
               MyClub tar ut en administrationsavgift för att skicka ut fakturorna på medlemsavgiften. 
               Den avgiften kommer att läggas på fakturorna. Beslut tas på nästa möte. 
 
§217.     Välkomstbrev 
               Förslag på text finns. 
 
§218.     Hundnet-annonsering 
               Vi lägger ut en kort information om Hundnet.se på hemsidan och FB. 
 
 
§219.     Träff-CS 
               Förslag på middag fredag kväll i anslutning till utställningen i december. 
 
 
§220.      Övriga frågor- Dogdata.se 
                Lars ska bjudas in till ett CS möte. 
 
                

§222.     Nästa möte 

               Onsdagen den 3 nov. kl 19:00     
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§222.     Mötet avslutas 

 
 
 
 
 

 ________________________ ___                                    _________________________                                                                                   
Anna-Lena Mann                                                                  Gabriella Rönn Larsson 

        Riksordförande                                                                     Rikssekreterare 
 
  
       
 
 
           __________________________                                           

    Ann-Katrin Lindlöf                                                                                              
           Justerare  
                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                         
                                                                                     

                                                                                                                                           

Ann-Katrin Lindlöf


