
SVENSKA HUNDKLUBBENS RIKSORGANISATION 
Org nr. 819000-5978 

 

Centralstyrelsens protokoll 

 
Protokoll fört vid digitalt möte för Svenska Hundklubbens Centralstyrelse 221013. 

 
 

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

Frånvarande:  Roger Henningsson (RH) 
 
 

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

 

§162     Fastställande av dagordning   
               Dagordningen fastställs.   
 

§163     Val av justare  
               Till justerare väljs Joakim Brunnström. 

 

§164     Föregående protokoll  
               Godkänns.               

 Rapporter/inkomna skrivelser                                                                                                                                            

      
§165     Åtgärdslista / beslutslogg  
               Gås genom och uppdateras. 
              
§166     Ekonomi  

Fortsatt god ekonomi. 
                
§167     Lokalklubbarna   
                December 
 

§168     Kommittéerna 
                December 
 

§169     Funktionärsdag  
                AJ föredrar planerad agenda för dagen. Skickas ut till LK vilka snarast bör inkomma med         
                förslag på deltagare.     
 

§170     Dataprogram för utställning – avel 
                Arbetet med att hitta ett system fortgår. 
 

§171     Dog data  
               Det finns inga uppgifter kvar i DogData som rör Svenska hundklubben, enligt skriftligt   
               besked från systemägaren.   
            
§172     AK-UK digitalt register 
               AK har hänskjutit inläggning i Excel till centralstyrelsen. Därmed måste pärmar med    
               informationen hämtas från den som nu har denna. Se §181.                
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§173     Resultatdatabas 
               Det bör skapas en resultatdatabas för registrering av hundars resultat i prov och tävlingar.  
               Arbete med att hitta ett dylikt system pågår. 
               I Myclub, vilket är svenska hundklubbens medlemsregister, registreras information om    
               personer.                 

AU-beslut 

§174     Inga tagna.           

Diskussionsärenden 

 

§175     Jordbruksverket – remissärenden 
               Inkommen remiss gällande Jordbruksverkets förslag på nya föreskrifter om registrering av   
               hundar och katter skickas till AK för synpunkter. AK skickar sina synpunkter till CS senast 19   
               okt. CS svarar därefter Jordbruksverket. 
 

§176     Webmasterfunktionen 
                Behöver det tillsättas en webgrupp? ALM talar med webmaster.        
 

§177     VH – utgivningplan 2023 
               Styrelsen anser att det bör ges ut 3 nr digitalt och i pappersform för den som beställer sådan. 

Beslut   

§178     Beslut UK-inventarier 
               Klubben ska sälja hästsläpet snarast. Ombesörjs av utsedd.  
               Beslut gällande övriga inventarier bordläggs till nästa möte. 
 

§179     UK protokoll 221009 
               Bordläggs till nästa möte.  
 

§180     Fastställa ändring i prövningsordning Personspår (påsläppsrutin bronsklass)    
               Ändring i prövningsordning personspår fastställs.     
 

§181     AK-UK digitalt register 
               Styrelsen beslutar att ge kassör ZE uppdraget att hämta pärmar med     
               information rörande registrerade hundar, valpar, kennlar och stamböcker.       

Övrigt   

 
§182     Nästa möte / digitalt 
               Torsdag 10 november kl. 19.00  
 

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

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

 
    Anna-Lena Mann                    Kicki Samuelsson                                       Joakim Brunnström 
                                         
 
   Riksordförande                                    Sekreterare                                               Justerare  


