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Centralstyrelsens protokoll 

 
Protokoll fört vid digitalt möte för Svenska Hundklubbens Centralstyrelse 221208. 
 
 

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

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

 

§211     Fastställande av dagordning   
               Dagordningen fastställs.   
 

§212     Val av justare  
               Till justerare väljs Joakim Brunnström. 

 

§213     Föregående protokoll             
               

 Rapporter/inkomna skrivelser                                                                                                                                            

      
§214     Åtgärdslista / beslutslogg  
               Uppdateras. 
              
§215     Ekonomi  
               Ekonomin är fortsatt stabil. 
               Kvarstående medel av tidigare beslutad avsättning flyttas över till 2023-års   
               budgetår.    
 

§216     Lokalklubbarna / kvartalsrapport 
                LK Västerås: Flertalet träningstävlingar i flera grenar, uppskattade och   
                välbesökta. Ökat intresse för spårprov med flera prov i start och järnklass.    
                Utbildning av spårinstruktörer under planering. 
                LK Södertälje: Höstens kurser avslutade. Stort intresse för kurserna med Johan   
                Andersson ”Fria Hundar”. Fulltecknade spårprovsdagar och ett stort intresse för  
                arbetsprov i Nosarbete, genomfört 1 provtillfälle i guldklass där blev   
                ett ekipage godkända. Arbetsprov även genomfört i Specialsök. 
                LK Uppsala: Avslutat den första kursen i ”Bästa starten”. Bokat en inomhuskurs      
                i lydnadsglädje, Flera nya instruktörer och 1 ny spårdomare. 
                LK Eskilstuna-Torshälla: Kurserna avslutade. Kör vidare med träningskvällar   
                och promenader. 
                LK VSN: Firat 10 år som Lokalklubb och planerar ett arrangemang framöver. 
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§217     Kommittéerna / kvartalsrapport                
               CLK: Arbetet med nya tävlingslydnadsreglerna är klara. Påbörjat arbetet med           
               regler i Lydnadsglädje och Allmänlydnad. Planerar en konferens för   
               domare/tävlingsledare under 2023. Uppdaterar funktionärslistan. 
               APK: Klubben har fått 3 nya spårdomare, 1 ny domare i Nosarbete och                 
               specialsök. Ska påbörja revidering av 3 st prövningsordningar, spår, nosarbete                
               och specialsök. 
               UK: Förtydligat utställningsreglerna. Mycket stort lager av rosetter. Budgeten är         
               klar. Påbörjat en domare/ringsekreterarutbildning med 9 st anmälda. 
               HTK: Ingen rapport 
               AK: Ingen rapport 
 

§218     Jordbruksverket – remissärenden 
               Ingen inkommen. 
 

§219     Stratega – fondspar  
               Enligt rikskassör rör sig denna fond upp och ner. Se tidigare beslut i §193.  
 

§220     Mopsklubben 
               Styrelsen i Mopsklubben beslutade på möte 221112 att från och med årsskiftet             
               2023 inte längre vara associerade med Svenska Hundklubben. 
 

§221     Tävlingslydnadsregler  
               Godkänns, se beslut §231.               

AU-beslut 

§222     AU-beslut gällande godkännande av inköp av 2 st persondatorer, 1 till UK och 1   
               till Redaktionen, fastställs.        
   

Diskussionsärenden 

§223     IKU  
               IKU är en internationell världsomspännande organisation med säte i Ryssland.  
               UK får i uppdrag att kontrollera om det finns andra internationella    
               organisationer som kan tillhandahålla samma kvalitet och organisation. 
 

§224     Finansiering av nya databasen 
               Förhållandevis hög avgift per mån. Fortsatt diskussion kring finansiering. 
               Läggs till åtgärdslistan.  
 

Beslut   

§225     AK-ordförande  
               Tidigare ordförande MS avgår.  
               Avera Bobadilla utses till interimsordförande i avelskommittén. 
 

§226     UK-ordförande 
               Susanne Ahlén utses till ordförande i utställningskommittén. 
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§227     Dopingregler 
               Förslag på nya dopingregler presenteras och godkänns.  
               Jordbruksverket har tagit fram en ny SJVFS 2019:26 vilken ska gälla,         
               tillsammans med ATC-förteckning över läkemedelssubstanser med karenstid. 
 

§228     Stadgerevidering  
               Förslag på nya stadgar skickas ut på remiss till berörda. Inkomna synpunkter           
               senast 28 februari 2023. 
 

§229     Revidering av 3 prövningsordningar   
               Beslutas att påbörjas. En gemensam sammanställning med allmänna regler och  
               riktlinjer för samtliga prövningsordningar och tävlingsregler skall tas fram. 
 

§230     Budget APK    
               Hänskjuts till budgetmöte 13 december.      
 
§231     Tävlingslydnadsregler 
                Förslag från CLK efter remissförfarande godkänns. Börja gälla 23-01-01.
    

Övrigt   

 
§231     Nästa möte 
               Budgetmöte 13 dec kl. 18.00 (Zoom) 
               Styrelsemöte 19 januari kl. 19.00 (Zoom)  
  
 
§232     Mötet avslutas av ordförande som tackar för visat intresse.                                                                                                                                                                    
 

 

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

 
    Anna-Lena Mann                Kicki Samuelsson                                   Joakim Brunnström                                    
 
   Riksordförande                                Sekreterare                                      Justerare  


