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Centralstyrelsens protokoll 
 

Protokoll fört vid möte för Svenska Hundklubbens Centralstyrelse 2022-03-08. 
 
 

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

§332.    Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

§333. Val av justeringsperson 

       Beslut: Till justerare väljs Zaima. 
 

§334. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. 
 
 

§335.    Föregående protokoll 2022-02-14 
              Godkänt och lagt till handlingarna. 
 
 

 Rapporter/inkomna skrivelser                                                                                                                                            

        
 
§336.   Ekonomi 
             Medlemsantalet har ökat något. Ekonomin är fortsatt stabil. 
 
§337.   Eskilstuna-Torshälla lokalklubb 
             CS har mottagit 2 skrivelser från enskild medlem som kommer att besvaras. 
 
§338.    ABCS- Avtal 
              Rikskassören tar kontakt med ABCS för kompletterande frågor. 
 
§339.   Våra Hundar 
             Ytterligare resurs i redaktionsgruppen kommer ansluta och stötta redaktören. 
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§340.    Rollbeskrivning/ansvar MyClub 
               Ett första möte har genomförts med lokalklubbsordföranden, kassör samt sekreterare, som därefter 
               fått admin-behörighet. Lathund under framtagning-nästan klar. 
 
§341.    CLK- förslag till allmänslydnadsprov 
              Rikskassören tar kontakt med CLK-ordf angående allmänlydnadsprov och hur dialog med övriga  
               Lokalklubbsordföranden kan genomföras.  
 
§342.    Valberedningen 
               CS har tagit emot en skrivelse från valberedningen som kommer att besvaras. 
 
§343.    Hundar i skyddsrum 
               Ordföranden återkopplar till Lokalklubbsordförande SHK Uppsala med svar från CS. 
 
§344.     Årets hundar 
               Brickor till pokaler ska beställas. 
         

AU-beslut 

 
§345.    SHK loggan 
              AU beslut togs att SHK loggan får användas i lärobok för gymnasieelever i hundlära. 
 

Beslutsärenden 

 
 
§346.    Avslut- Mawik 
              CS beslutar att Mawik ska avslutas den 31 mars 2022. 
 
§347.    Hyra- hundhall   
              CS beslutar att ersätta för hyra av hundhall (CLK test av hundrally-skyltar etc.) 
              

Diskussionsärenden     

 
 
§348.   Funktionärsdag augusti 
             Bordlägges till nästa möte. 
 
§349.   Inför årsmötet – dokument, plats, plaketter 
              Bordlägges 
 
§350.    IKU. 
              CS högprioriterar alternativa internationella samarbeten. 
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§351.     Hjälp till hundägare i Ukraina 
               CS undersöker på hur vi kan hjälpa Ukrainas hundägare 
 
 
§352.    Information om text i lärobok 
               CS har önskemål om några ändringar i texten i hundlitteratur för Gymnasieelever som återkopplas via mail 
               inför tryck 
 
 
§353.     Nästa möte 
               Torsdag den 17 mars. Kl. 18:30 (Zoom) 
                
  

 §354.    Mötet avslutas 

 
 
 

     
 
 
         _______________________ ___                                    _________________________                                                                                   

Anna-Lena Mann                                                                 Gabriella Rönn Larsson 
        Riksordförande                                                                     Rikssekreterare 
 
  
       
 
 
           __________________________                                           

    Zaima Erlandsson                                                                                  
           Justerare  
                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                         
                                                                                     

                                                                                                                                           


