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Centralstyrelsens protokoll 

 
Protokoll fört vid digitalt möte för Svenska Hundklubbens Centralstyrelse 221110. 
 
 

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

Frånvarande:  Roger Henningsson (RH) 
 
§183     Mötet öppnas 
               Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§184     Fastställande av dagordning   
               Dagordningen fastställs.   
 

§185     Val av justare  
                Till justerare väljs Joakim Brunnström. 

 

§186     Föregående protokoll  
                Godkänns.            
               

 Rapporter/inkomna skrivelser                                                                                                                                           

      
§187     Åtgärdslista / beslutslogg  
               Gås genom, uppdateras. Biläggs styrelseprotokoll på centrala hemsidan. 
              
§188     Ekonomi  
               Vår ekonomi är fortsatt stabil och i balans. 
 

§189     Lokalklubbarna / kvartalsrapport 
                December 
              
§190     Kommittéerna / kvartalsrapport                
               December  
 

§191     Jordbruksverket – remissärenden 
              a) Föreskrifter om registrering av hundar och katter.  
              Remiss skickad till AK som återkopplar att det inte rör SHK’s verksamhet   
              (katter). 
 

§192     Funktionärsdag  
               Få deltagare har anmält sig. CS beslutar att flytta till LK Eskilstuna-Torshälla för  
                att underlätta närvaro. Ny inbjudan skickas ut av AJ. 
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§193     Stratega – fondspar  
               För att undvika risk för eventuell nedgång av värde beslutar CS att rikskassören  
               har kontinuerlig koll och vid en eventuell sänkning av värdet ska rikskassören ta    
               ut de insatta medlen i avvaktan på nytt beslut om placering. 
 

§194     Stadgerevidering 
               I stort sett klart, mindre justering. JB renskriver och gör klart för att skickas ut     
               på remiss till nästa möte.  
 

§195     Dataprogram för utställning / avel 
               AB arbetar med frågan, har flera förslag till lösning, återkommer. 
               

AU-beslut 

§196 Inga tagna         
   

Diskussionsärenden 

 
§197     Remissförfarande  
                Tidigare lagt förslag har omarbetats och läggs till de styrande dokumenten. 
 

§198     Dopingregler  
               Efter att fråga om kemisk kastrering inkommit, konstateras att SHK’s regler     
               behöver uppdateras. Ett förslag från KS läggs fram. Övriga tar del och lämnar   
               synpunkter till nästa möte.  
 

§199     Tillhörighet domare i Personspår HH Värmland, se §146  
               CS beslutar att berörd domare är godkänd som distriktsombud och lyder under    
               APK (arbetsprovkommittén). 
 

§200     E-poststruktur  
                Ny epoststruktur över klubbens funktionärer är framtagen, godkänns och läggs i   
                arkiv. Uppdateras efter varje årsmötesperiod.    
 

§201     Webgrupp  
               CS finner att det behöver skapas en grupp för att kunna hantera våra hemsidor.      
               Lokalklubbarna tillfrågar LK’s webmastrar om deltagande.  
 

§202     Resultatdatabas  
               AB arbetar med att ta fram förslag på lösning. Central webmaster kollar om det   
               går att registrera resultat för hundar i Myclub som idag är ett renodlat   
               medlemsregister. 
 

§203     Mantrailing 
               Ett förslag på en ny aktivitet har inkommit från LK Södertälje. Det finns andra   
               lösningar i klubben. CS hänskjuter vidare diskussionen i ämnet till   
               funktionärssammankomsten den 19 nov. 
 

§204     Styrande dokument  
               En uppdatering är under framtagande. I avvaktan på godkännande av de nya   
               stadgarna pausas uppdateringen. 
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               Det nu gällande styrande dokumentet har saknats på centrala hemsidan men         
               finns nu där att ta del av.          
  

Beslut   

§205     UK-beslut  
               a) UK protokoll 22-10-09 
               CS konstaterar att UK gjort ett genomarbetat förslag till CS som beslutar att   
               bifalla det i sin helhet. Utöver detta noteras att CS. 
               Fastställer p. 3,4,5,6,7.  
               P.10 till ÅG.  
               P.13 har skickats till IKU för godkännande. 
               P. 15 avslag på begäran från Oliver att få ta del av medlemsregistret i Myclub. 
               P. 20 är inlagt i budget. 
               P. 22 UK får köpa in en (1) dator, ska gå genom MS.    
   
               b) UK protokoll 22-10-24 Budget 
               UK’s föreslagna budget godkänns. 
 

§206     AK  
                I klubbens kommittéer kan endast betalande medlemmar ingå. Därmed består                  
                AK idag av 2 ”ledamöter”. AK behöver kompletteras och därmed ska formell      
                fråga skickas till de nuvarande om de vill fortsätta arbeta i AK.  
                Beslutas att inhämta samtligt material, pärmar och annat från AK, så att   
                registrering i tillfällig digital lösning kan börja. AJ kontaktar ordförande MS och    
                ZE kontaktar avgående ”ledamot” GRL och kommer överens om överlämning av   
                materialet. 
 

§207     Valberedning vill ta del av cs åtgärdslista. 
                Denna kommer att bifogas det signerade styrelseprotokollet på centrala   
                hemsidan, så att alla kan ta del. 
                 

Övrigt   

 
§208     Nästa möte 
               Torsdagen 8 dec kl. 19.00 digital närvaro.   
 

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

 

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

 
    Anna-Lena Mann                Kicki Samuelsson                                   Joakim Brunnström 
 
   Riksordförande                                Sekreterare                                      Justerare  


