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Centralstyrelsens protokoll 

 
Protokoll fört vid digitalt möte för Svenska Hundklubbens Centralstyrelse 220804. 
 
 

Närvarande: Anna-Lena Mann (ALM), Agneta Joelsson (AJ), Mikael Sellgren (MS) Kicki     
                           Samuelsson (KS), Joakim Brunnström (JB), Zaima Erlandsson (ZE) 
                       
Anmält förhinder:  Tommy Holmertz (TH) 
 

Frånvarande:  Avera Bobadilla (AB), Roger Henningsson(RH) 
 
 

§119     Mötet öppnas 
               Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§120     Fastställande av dagordning   
               Dagordningen fastställdes.   
 

§121     Val av justare  
               Till justerare väljs MS. 

 

§122     Föregående protokoll  
               Godkänns.               

 Rapporter/inkomna skrivelser                                                                                                                                            

      
§123     Åtgärdslista / beslutslogg  
               Gås genom och uppdateras. 
              
§124     Ekonomi  
               Nya prognoser gällande UK-CS-HTK, för övrigt ser ekonomin fortsatt bra ut. 
 

§125     Lokalklubbarna   
               (Nästa kvartalsrapport i september)   
              
§126     Kommittéerna 
               (Nästa kvartalsrapport i september)   
 

§127     Stadgerevidering  
               Arbetet fortgår. Ett första utkast utskickat för påsyn och diskussion till CS   
               styrelsemedlemmar.  
 

§128     Funktionärsdag  
               Arbete fortgår. Datum för evenemanget bestäms till 19 nov.  
 

§129     Utskrift av medlemskort/Våra Hundar 
                Återkoppling från Jonas / AB    
                Hänskjuts till nästa möte maa AB’s utevaro.     
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§130     CLK redovisning remiss TL-reglerna  
                Bestäms att CLK skickar ut en ny remiss till resp lokalklubbsordförande och   
                lk-styrelserna.  
                De nya reglerna börjar gälla from 1 jan 2023. Dock med förbehållet att ev   
                inkomna förslag på ändringar kan medföra vissa förändringar i dessa.   
 

§131     Remissförfarandet uppdateras/kompletteras  
               Förfarandet finns i de styrande dokumenten, avsnitt 8, vilka fn revideras av TH.      
               Uppdatering och förtydligande bör ske. 
 

§132     UK Lägesrapport, inventering samt förslag utställningar 2023. 
                CS godkänner förslagen och ber UK jobba vidare med dessa.  
 
§133     AK Register över stambokförda och registrerade valpar/hundar. 
               Begäran skickas till AK att centralstyrelsen får ta del av digitalt fört register                
               av registrerade valpar, hundar samt kennlar.  

AU-beslut 

§134     Beslut gällande firmatecknare 22-07-01    
               Beslutet fastställs.   

Diskussionsärenden 

 

§135     Inga inkomna     

Beslut   

§136     Beslut UK-inventarier 
               Beslut: UK ska återkomma med förslag på förvaring av diverse material. 
   

Övrigt   

 
§137     Nästa möte 
               Onsdag 7 september kl. 19.00        

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

 

 

……………………………….               ……………………………                    ……………………… 

 
    Anna-Lena Mann          Kicki Samuelsson                   Mikael Sellgren 
 
   Riksordförande                          Sekreterare                      Justerare  


