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Centralstyrelsens protokoll 

 
Protokoll fört vid digitalt möte för Svenska Hundklubbens Centralstyrelse 220907. 

 
 

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

Frånvarande:  Roger Henningsson (RH) 
 
 

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

 

§140     Fastställande av dagordning   
               Dagordningen fastställs.   
 

§141     Val av justare  
               Till justerare väljs Tommy Holmertz. 

 

§142     Föregående protokoll  
               Godkänns.               

 Rapporter/inkomna skrivelser                                                                                                                                            

      
§143     Åtgärdslista / beslutslogg  
               Gås genom och uppdateras. 
              
§144     Ekonomi  

Något osäker prognos, främst gällande kostnader för tidskriften Våra hundar och fonden 
Stratega. Utfallet ligger dock på plus. Ökat antal medlemmar.  

                
§145     Lokalklubbarna   
               LK Västerås: Flera nya medlemmar. Nosläger i juli m 9 deltagare.  
               Uppskattad öppen träning i Lydnadsglädje. Fortsatt renovering av   
               klubbstugan. Planerar apporteringstävling, träningar i föremålssök,      
               specialsök och nosarbete. Många av instruktörerna ska gå kurs med bla          
               Kent Svartberg. 
               LK Södertälje: Höstens kurser har startat, välbesökta. Startat en kurs i   
               Mantrailing. ”Fulltecknad” spårprovdag 27 aug. Planerar prov i Nosarbete och    
               specialsök. 
               LK Uppsala: Nya kurser startade v 32. ”Bästa starten” kurs med inspiration från  
               Maria Brandel och Siv Svendsen. Startat en kurs i Personspår, första på länge.      
               Planerar kurs i balans och nosarbete under hösten. Ny kassör är identifierad, dock saknas      
               en revisor.                                                                                                                                                                
               LK Eskilstuna-Torshälla: Kursverksamheten är igång, vardagslydnad, personsök,   
               specialsök/nosarbete. Brist på instruktörer. V 37 är det Hundens vecka med olika aktiviteter.   
               Kontinuerliga öppna träningar och söndagspromenader. Haft en arbetsdag där deltagarna     
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               bjöds på fika o mat. Mycket positiv anda i nya styrelsen där alla är aktiva. Nyhetsbrev via   
               medlemsregistret går ut med jämna mellanrum.                                                                                        
               LK VSN: Under sommaren genomfördes teknikspår i viltspår. Under hösten planeras kurs i    
               viltspår för nybörjare och fortsättare. Planerar även valpkurs och ”hundpyssel”. 
              
§146     Kommittéerna 
               CLK: Fortsatt revidering av reglerna i Tävlingslydnad, Lydnadsglädje och Allmänlydnad.   
               Diskuterar filmning av vissa moment i lydnadsreglerna. Planerar tävlingstest under ht 2023 i   
               allmänlydnad, målsättning är att reglerna kan vara implementerade 2024. 
               APK: Godkänner 1 ny domare i Specialsök (Eskilstuna-Torshälla) och 1 domare i personspår   
               (Södertälje). Utbildar 1 domare i personspår hh i Värmland. Börjar titta på revideringen av   
               prövningsordningarna i spår, nosarbete och specialsök. 
               UK: Funktionärskonferens 9 okt då regler ses över, budget planeras samt tillsättning av   
               ansvariga och funktionärer. 
               HTK: Hundtesterna lockat få deltagare, 13 st detta år. Planeras 2 st SoS L-test under hösten,   
               hittills 10 st. 
               AK: Jobbar mest med avelsfrågor, får frågor om registrering av hundar och nya raser. Planerat    
               ett Webinar, oklart om det blir av. Inga nyregistrerade valpar sedan våren.  
              
§147     Stadgerevidering  
               Ett första utkast är framtaget, arbetet fortsätter.  
                
§148     Funktionärsdag  

Inbjudan har gått ut till lokalklubbarna. Plats i Kista (kostnadsfri lokal) där ett obegränsat 
antal deltagare kan närvara, dock en kostnadsfråga gällande milersättning och förtäring. 
Skarpt förslag till nästa möte.  

 

§149     Utskrift av medlemskort/Våra Hundar 
               Central webmaster ska ordna med en digital lösning för beställning av papperstidningen.  
            
§150     AK digitalt register 
               Det saknas en digital matris. Handlingarna finns fn endast i pappersform i pärmar. Eu har flera   
               medlemmar betalat stamböcker men ej fått dessa. AK hänvisar till avsaknaden av digitalt   
               register, till ”Dog Data” och uppger att uppgifterna finns i detta system. AK uppger att de inte   
               kommer att lägga in uppgifterna i ett digitalt system, typ excel, innan klubben har en ny digital   
               lösning  
                 
§151     Mälarcampingen 
               Rapporten från UK gällande utställningen identifierade en del problem som måste lösas vid   
               UK-konferensen den 9 okt.                  
 

§152     Rosetter 
               Enligt uppgift (AJ) ska man kunna trycka över ny text på den tidigare texten på rosetterna,   
               dock en kostnadsfråga. Om inte, kan dessa återanvändas vid tävlingar i lydnad och  
               lydnadsglädje. AJ återkommer med kostnadsförslag. 

AU-beslut 

§153     Saknas    
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Diskussionsärenden 

 

§154     Centralt funktionärsregister i MyClub 
               Då ett dylikt register kräver att någon utvald har till uppgift att uppdatera informationen vid      
               förändringar samt att uppgiftsutlämnande jml GDPR inte kan garanteras, beslutar CS att inte                    
               införa ett centralt register då uppdaterade funktionärsregister finns hos samtliga lokalklubbar   
               och kommittéer. 
 
§155     Ang §102 
               Då ingen person nämns (utpekas) personligen lämnar centralstyrelsen inkommen begäran    
               utan åtgärd.  
 
§156     Remissförfarande 
               ALM och MS får i uppdrag titta över inkommet förslag en gång till.  
 
§157     ABCS medlemsregister i Myclub    
               Det är klart, tillgång till detta ges berörd (MS) 

Beslut   

§158     Beslut UK-inventarier 
               Bordläggs till efter UK’s konferens 9 okt. 
                
   

Övrigt   

 
§159     Nästa möte 
               Torsdagen 13 okt, kl. 19.00 digitalt. 
                

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

 

 

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

 
    Anna-Lena Mann                    Kicki Samuelsson                                        Tommy Holmertz                   
 
   Riksordförande                                    Sekreterare                                               Justerare  
 


