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Centralstyrelsens protokoll 
 

Protokoll fört vid digitalt möte för Svenska Hundklubbens Centralstyrelse 2022-04-27. 
 
 

Närvarande: Anna-Lena Mann, Agneta Joelsson, Tommy Holmertz, Kicki Samuelsson, Mikael Sellgren, Roger 
Henningsson, Avera Bobadilla, Joakim Brunnström.   

                           
Anmält förhinder:  - 
 
Frånvarande:  - 
 
Adjungerade: Zaima Erlandsson 

§29.      Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

§30.       Val av justeringsperson 

       Beslut: Till justerare väljs Anna-Lena Mann och Roger Henningsson 

§31.       Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. 
 

§32.      Föregående protokoll  
              Det konstituerande protokollet ligger på hemsidan och läggs till handlingarna. Se även §45. 
 

 Rapporter/inkomna skrivelser                                                                                                                                            

      
§33.      Ekonomi 
              Ser bra ut, klubben har ca 300 000 sek i intäkter samt ca 200 000 sek i fond. 
              
§34.      2 st skrivelser fr Lokalklubbsmedlem gällande LK Eskilstuna-Torshällas årsmöte.   
              A-L M och J B besvarar inkomna skrivelser då dessa var fysiskt på plats avseende ovanstående möte.  
              
§35.      F.d Valberedningens skrivelse gällande tilltänkt plats för årsmöte    
              Nya styrelsen har tagit del av skrivelsen och lägger den till handlingarna. 
 

§36.      Lokalklubbarna  
LK Eskilstuna-Torshälla: Kurserna har startat och det finns efterfrågan på fler kurser. Nya styrelsen 
kommunicerar enligt plan mer med medlemmarna. Kommer att ha ett instruktörsmöte samt medlemsmöte 
framöver. Nosework helg inplanerad. Stort intresse för söndagspromenaderna.    

              LK Uppsala: Kurserna har startat. Nya kurser planeras i Viltspår, Nosework, Hoopers och Trick. Klubbstugan   
              börjar nu bli klar, återstår lite målning. Planeras en utbildningsdag för instruktörer med avslutande fest. 
              LK VSN: Har ingen klubbstuga/område utan håller sina pågående, ffa, spårkurser i skogen. Har hyrt in en         
              instruktör i allmänlydnad. Planerar aktivitet v 37 i Hundens vecka (SFR). 
              LK Södertälje: Vårkurserna har startat med stort deltagande. Fortsätter med Nosproven där 2 ekipage   
              kommit till guldklass. Planerar prov i Specialsök i juni. Spårprovdag 11 juni. Inplanerad aktivitetshelg   
              kristi himmelfärds helgen med Ambullklubben.  
              Övrigt: ALM har kontakt med en man i södra Sverige gällande ett ev framtida samarbete.  
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§37.      Kommittéerna 
              Bordläggs. 
               

AU-beslut 

§39.      Inga tagna.    

Diskussionsärenden 

§40.      System och verktyg /Trello, Facebook, MyClub, Dropbox, Åtgärdslista, Beslutslogg) 
              Trello användas för dagordning och dokument. 
              Facebook för kallelse och övrig informell information.  
              MyClub ska i framtiden vara klubbens huvudregister och fungera som filarkiv mm, utöver medlemsregistret.            
              Där kommer åtgärdslista och beslutslogg ligga. 
  
§41.      UK - Dogdata   

Avtalet sades skriftligen upp 2022-04-24 av motparten med omedelbar verkan. Detta godkänns då 
efterfrågad och avtalad funktionalitet ej levererats.  

              Arbetet med att hitta en alternativ lösning har startat.  
 

§42.      Uppdrag från årsmötet 
              Kassörsfrågan är löst, se beslut. 
              Frågan om medlemskort och tidningen VH till riksmedlemmar bordläggs. 
 

§43.      SHK instagram 
              Susanna Bergström vill gärna fortsätta driva kontot vilket godkänns. 
 

§44.      Målsplan SHK 2025 
              Bordläggs. 
 

§45.      Protokoll från årsmötet 
              Är under framtagning och justering. 
 

§46.      UK & AK – ordförande 
              En formell fråga kommer att ställas till berörda huruvida de vill fortsätta sitt uppdrag. 
 

§47.      Årsplan/verksamhetsplan 2022/2023 
              Bordläggs. 
 

§48.      Arbetsfördelning/rollbeskrivning 
              Grundförslag tas fram nästa möte.   
 

§50.      Mötesplan 
              Planerade möten 1 g/mån, vardagskvällar, troligen torsdagar. 
 

§51.      Stadgerevidering 
              Bordläggs. 
 

§52.      Funktionärsdag 
              Bordläggs. 
 

Beslut   

 

§53.      Kassör 
              Zaima Erlandsson adjungeras tillsvidare som huvudklubbens kassör.    
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§54.      Redaktör Våra hundar  
              Åse Rönnblom Gustavsson tillsätts som redaktör med omedelbar verkan. 
                 

Övrigt   

 
§48.      Nästa möte 
              Fysiskt möte i LK Södertälje’s klubbstuga, söndag 29 maj.  

§49.      Mötet avslutas av ordförande som tackar för visat intresse.                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 

     
 

……………………………….                            ………………………………                     ………………………………..                                                                                   
Anna-Lena Mann                                  Kicki Samuelsson  Roger Henningsson                                                              

        Riksordförande                                     Protokollförare    Justerare  
 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                         
                                                                                     

                                                                                                                                           


