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Centralstyrelsens protokoll 
 

Protokoll fört vid möte för Svenska Hundklubbens Centralstyrelse 2021-12-19. 
 
 

Närvarande:  Anna-Lena Mann, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Elisabeth Allbrand, 
                          Susanna Bergström, David Wetterlind.                     
 
Närvaro valberedningen: Lars Eriksson, Manuela Schönherr, Jan-Lennart Andersson 
 
Anmält förhinder: Ann-Katrin Lindlöf  

  
Frånvarande:  Rasmus Aläng Gustafsson 
 
 

 

§241.    Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

§242. Val av justeringsperson 

       Beslut: Till justerare väljs Zaima. 

§243. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. 

§244. Föregående protokoll 2021-11-03 

              Godkänt och lagd till handlingarna. 
 
 

 Rapporter/inkomna skrivelser                                                                                                                                              

 
 

§245.    Ekonomi 
 
              Ekonomin är fortsätt god trots ett utmanande år med Covid19. 
              
 
§246.    Budget 
 

AK (Avelskommittén), APK (Arbetsprovskommittén), CLK (Centrala Lydnadskommittén) och HTK 
(Hundtestkommittén) har inkommit med sin budget för 2022. 
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§247.    Rapporter från kommittéer och lokalklubbar 
                
              UK har genomfört sin sista utställning för året som överlag blev det en lyckad tillställning.           
 
                            

AU-beslut 

 
 
§248.    Flaggor 
 
              Beslut togs att köpa in tre stycken s k beachflaggor till våra event. 
 
 
§249.    Uppsala-lån 
 
               Beslut togs att CS lånar ut pengar till Uppsala lokalklubb för att de ska kunna  
               färdigställa sin klubbstuga. 
 
 

Beslutsärenden 

- 
            
 

Diskussionsärenden     

 
§250.    MyClub- anmälningsformulär, medlemsformulär 
   
             Färdiga formulär för att tas i bruk finns nu i systemet. 
 
 
§251.    Mawik-avveckling 
 
              Tidigare medlemsregistret i Mawik ska avslutas så fort som möjligt, senast till den sista mars 2022. 
 
 
§252.    Specialsök-förslag på ny prövningsordning 
.              
              Enda synpunkten på förslag är att det ska kompletteras med lägst Very Good under rubriken Championat. 
 
 
§253.    Årets hund-fråga från CLK 
 

Jan-Lennart Andersson uppdrages att se över befintliga statuter över de utmärkelser som finns i de olika 
kategorierna för ”årets hund”. 

 
 
§254.    Vaccinationspolicy-SHK 
 

Föreslag är att övergå till SVA:s rekommendationer på fyra års intervaller på vaccination av hundar. Sker i 
samråd med lokalklubbarna. 
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§255.    Valberedningen 
  
              Valberedningen presenterar sina tankar kring sammansättning för 2022, och ställer frågor inför 
              årsmötet. 
           
 
§256.    Valberedningen-medlemsregistret 
 
              Valberedningen önskar få tillfällig behörihet till medlemsregistret för sitt arbete. 
              CS diskuterar frågan vidare. 
 
 
§257.    Övriga frågor 
                - 
               
 

§258.     Nästa möte 

 
               Den 3/1 kl 19:00 (Zoom)         
       

§259.     Mötet avslutas 

 
 

 
 
 

 ________________________ ___                                    _________________________                                                                                   
Anna-Lena Mann                                                                 Gabriella Rönn Larsson 

        Riksordförande                                                                     Rikssekreterare 
 
  
       
 
 
           __________________________                                           

    Zaima Erlandsson                                                                                      
           Justerare  
                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                         
                                                                                     

                                                                                                                                           


