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Centralstyrelsens protokoll 
 

Protokoll fört vid digitalt möte för Svenska Hundklubbens Centralstyrelse 220629. 
 
 

Närvarande: Anna-Lena Mann (ordf), Agneta Joelsson (v ordf) Tommy Holmerts (ledamot) Kicki 
Samuelsson (ledamot) Mikael Sellgren (ledamot) Avera Bobadilla (suppleant) Joakim 
Brunnström (suppleant) 

                           
Anmält förhinder:   
 
Frånvarande: Roger Henningsson (ledamot) 
 
Adjungerad: Zaima Erlandsson (kassör) 
 
§95     Sammanträdet öppnas 
            Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§96     Val av justeringsperson 
            Beslut: Till justerare väljs Joakim Brunnström. 
 
§97     Fastställande av dagordningen 
            Dagordningen fastställdes. 

 

§98     Föregående protokoll  
            Godkänns. 
               
 

 Rapporter/inkomna skrivelser                                                                                                                                            

      
§99     Åtgärdslistan /beslutslogg  
            Styrelsens åtgärdslista uppdateras.          
              
§100   Ekonomi 
            Ekonomin är fortsatt bra. Något mindre kostnader för VH. Färre medlemsavgifter i juni   
            jämfört med förra året. Bättre resultat för AK och HTK. Överskott 55 000:-, pg 312 000:-,         
            Strategan 183 000:-.  
              
§101   Lokalklubbarna  
            LK Eskilstuna-Torshälla: Kör träningskvällar och promenader. Prov i Specialsök i juli. 
            LK Uppsala: Vårens kurser klara, kör träningskvällar. 
            LK VSN: Jobbar med deltagande i Hundens vecka, övrigt ingen sommaraktivitet. 
            LK Södertälje: Vårens kurser klara, höstens ligger ute nu. Prov i Nosarbete silverklass och   
            Specialsök järnklass i juli. Nosläger i juli. Övrigt ingen aktivitet. 
            LK Västerås: Ingen rapport. 
               
§102   Kommittéernas kvartalsrapport juni 
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            AK: Planerar ny uppfödarutbildning. Ta fram nytt fodervärdsavtal. Söker webinar för våra   
            uppfödare. Kontaktar olika genlabb för framtida dna-tester. Ta fram en uppfödarbroschyr.  
            APK: Revidering av PO i personspår. Utbilda ny spårdomare i Värmland. Utbilda fler domare i   
            Nosarbete och specialsök. 
            CLK: Påbörja arbete med Allmänlydnadsregler. Planerar en domar och tävlingsledarkonferens  
            Vinter 2022/vår 2023. Inget Riksmästerskap på Mälarcamping pga senaste årens bristande   
            deltagande. 
            HTK: Fortsätter med under året inplanerade hundtester. 
            UBK: Vakant 
            UK: Bristfälligt överlämnade av tidigare UK. Mycket jobb att få kontroll över dokumentation   
            på utställare mm, certkortsmall saknas, rosetter ej likvärdiga.   
            MMK: Vilande 
 
§103   Stadgerevidering 
            Fortgår, efterfrågar worddokumentet, var finns det?  
 
§104    Funktionärsdag     
             Avsatt 15 000:- i budgeten. Preliminärt datum bestäms till lördagen 19 nov. Letar lokal.  
             Ca 30 st deltagare tros kunna bjudas in alt utses av lokalklubbarna. AJ arbetar vidare med   
             planeringen.      
 
§105    UK 
             En ny interimskommitté utsedd bestående av Susanne Ahlén, Åse Rönnblom G, Marianne   
             Brunnström och ekonomiskt biträdande av Zaima Erlandsson. 
             Släp samt övrigt material såsom rosetter, listor mm beräknas avhämtas hos förre uk   
             ordförande snarast då dessa behövs till utställningen i Mälarcampingen. Finns fn inget digitalt   
             system vilket försvårar. Arbete med detta pågår. 

AU-beslut 

§ 106   Inga tagna. 

Diskussionsärenden 

§107    Årsplan/verksamhetsplan 2022-2023 
             ÅG, på ALM som jobbar vidare. 
  
§108    Samarbete SHK – Many Pets 
             Kontakt pågår, inget hinder rent ekonomiskt för samarbete. Fortsatt arbete läggs i ÅG på ALM      
             och MS.  
 

§109    Kalender på central hemsidan / rättelse av information på hemsidan gällande          
             kommittéerna. 
             Det efterfrågas en gemensam kalender på hemsidan som alla lk kommer åt och kan lägga in   
             sina aktiveter i, för kännedom till övriga. Föreslås en sk ”masterkalender” där resp   
             lokalklubbs webmaster kan lägga in aktiviter. Läggs i ÅG på AB. 
             Rättelse av kommittéinformation läggs i ÅG på KS. 
 

§110    Skrivelse från APK 
             Gällande behov av att ha en digital lösning på protokoll i prov och tävlingar. 
             En digital lösning hoppas kunna arbetas fram gällande detta samt resultat i närtid. 
 

§111    Nya regler i Tävlingslydnad 
             CLK presenterar ett grundförslag. Behöver kompletteras före beslut med skriftlig redovisning   
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             av inkomna svar på utskickad remiss. Läggs i ÅG på AJ. Beslut nästa möte. Tänkt att gälla från 
             1 jan 2023. 
 

§112    Regler Lydnadsglädje. 
             Clk arbetar med en processkarta, ämnar ha någon/några träningstävlingar ute på   
             lokalklubbarna för att kunna sätta regelverket till nästa revidering.       
 

§113    Reseersättning 
             På fråga om det betalas ut ett högre belopp än 18:50 är svaret ja. När någon kör UK’s  
             släpvagn utgår ett högre belopp mer anpassat till vad det kostar att dra den till och från   
             utställning. 
 
§114    Domarförbundet (exteriör) 
             Det finns sedan tidigare (2019) ett avtal/beslut på att ett fristående domarförbund med   
             utställningsdomare endast får verka i Svenska hundklubben.  
             Uk ges uppdrag att kontrollera om ett sådant finns och behövs framgent. 
 

 

Beslut   

 

§115   Mälarcampingen 
            Ska/kan genomföras eu UK. De behöver hjälp med funktionärer och sponsorer och hemställer   
            att lokalklubbarna försöker hjälpa till.  
 

§116   Statuter gällande Tävlingslydnad & Lydnadsglädje 
            CLK presenterar ett förslag och detta beslutas gälla. 
                 

Övrigt   

 
§117   Nästa möte 
            Torsdagen 4 augusti, kl. 19.00, digitalt.               

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

 
 
 
 
 

     
 

……………………………….                            ………………………………                     ………………………………..                                                                                   
Anna-Lena Mann                                  Kicki Samuelsson  Joakim Brunnström  

        Riksordförande                                     Sekreterare    Justerare  
 

 


