
SVENSKA HUNDKLUBBENS RIKSORGANISATION
Org nr. 819000-5978

Centralstyrelsens protokoll

Protokoll fört vid möte för Svenska Hundklubbens Centralstyrelse 2022-04-03.

Närvarande: Anna-Lena Mann, Zaima Erlandsson, Gabriella Rönn Larsson, Susanna Bergström,
Ann-Katrin Lindlöf.

Anmält förhinder: David Wetterlind.

Frånvarande: Elisabeth Allbrand.

§376.    Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§377. Val av justeringsperson

Beslut: Till justerare väljs Susanna.

§378. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§379.    Föregående protokoll 2022-03-17
Godkänt och lagt till handlingarna.

Rapporter/inkomna skrivelser

§380.   Ekonomi
Ekonomin är fortsatt stabil.

§381.   Eskilstuna-Torshälla lokalklubb
Två skrivelser har inkommit från medlem, avvaktar mer info från JB som inbjuds till nästa CS-möte.
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§382.    Rollbeskrivning/ansvar Myclub
Den är klar och publicerad i MyClub för administratörerna.

§383.    CLK- allmänslydnadsprov
CLK har skickat ut en förfrågan till lokalklubbarna om allmänlydnadsprov
som de vill ha svar på senast den 30 april.

§384.    Valberedningen
Svar på valberedningens skrivelse skall skickas inom kort.

§385.    IKU- utvärdering
Vilande

§386.    Inkommen motion, årsmötet
CS besvarar motionen i samband med årsmötet.

AU-beslut

§387.   Fullmaktsförfarande- Årsmötet
Efter förfrågan från lokalklubbarna om att använda fullmakter på årsmötet
har CS beslutat att godkänna det.

§388.  Strömsholm live/digitalt  kl 13:00
Mötet kommer att genomföras fysiskt på Strömsholm, de som önskar kan
närvara digitalt. Länk skickas ut på årsmötesdagen till de som efterfrågat den.

§389.  ABCS
ABCS önskan om att få om tillgång till medlemsregistrets funktionalitet avseende medlemskommunikation
och information om medlemmar tydliggörs via avtalet och bifölls av CS.

Beslutsärenden

§390.  Avtal-ABC
Godkänd version av avtalet är klart och skickas till ABCS ordförande.

Diskussionsärenden

§391.   Funktionärsdag augusti
Bordläggs till nästa möte.

§392.   Inför årsmötet – dokument, plats, plaketter
Klart.
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§393.    Hjälp till hundägare i Ukraina
CS diskuterar om att starta en insamling till förmån för ukrainska hundar.

§394.    Redaktör
Annons ligger ute på hemsidan.

§394.    Nästa möte
Onsdag den 6 april kl. 19:00.

§395.    Mötet avslutas

___ _________________________
Anna-Lena Mann                                                                 Gabriella Rönn Larsson
Riksordförande                                                                     Rikssekreterare

__________________________
Susanna Bergström

Justerare




