
PROTOKOLL 
Centralstyrelsemöte 

 
 

Datum | tid 2022-06-17| 15:00 – 17:00 | Möte sammankallat av Lasse Rydstedt Plats: Uppsala   

Närvarande styrelsemedlemmar 

Lars Rydstedt | Mikael Tranberg | Charlott Jonsson | Christian Janson | Roger Lindström | Annika 

Helgesson | Lena Lindström (adj.) |Charlotta Löfgren (digitalt) |Jakob Bergvall | Bo Engholm 

Ej närvarande: Ingvar Andersson| Pernilla Jansson| Jenny Häggström |Göran Hagman 

 Punkt  

 1. Mötets öppnande 

Lars Rydstedt hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte. 

 

 

 2. Anmälan/val av sekreterare 

Till sekreterare valdes Annika Helgesson. 

 

 

 3. Val av två justerare 

Till att justera dagens protokoll valdes Mikael Tranberg och Bo Engholm. 

 

 

 4. Närvarokontroll 

Se ovan. 

 

 

 5. Anmälan av övriga frågor som kan medföra justering av dagordningen 

Inga frågor anmäldes.        

 

 

 6. Fastställande av dagordningen 

Föreslagen dagordning godkändes. 

 

 

 7. Godkännande av föregående protokoll och gamla ärenden 

Från föregående protokoll (24/5): 

§.18 Sponsorkommittén, beslut om sponsoravtal hänskjuts till CS-möte den 30/6. 

 

Protokollet från den 24 /5 2022 lades därmed till handlingarna med ett 

godkännande. 

 

 

 8. Rapport från AU- fastställande av AU:s beslut 

Beslut fattades på förra styrelsemötet, inget nytt att rapportera. 
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 9. Stämman 2022 

Föredragande av propositioner och motioner: genomgång av vilka som är föredragande. 

 

Livesändningen: tekniken testas på fredag kväll, Charlott Jonsson är ansvarig under 

stämman. 

 

Körschema: tidsplanen för lördagen gicks igenom. 

 

Genomgång av hederstecken: utöver de som redan beslutats har från Östergötlands 

DK inkommit förslag på tre personer att tilldelas hederstecken. Dessa är: Britta 

Hedekäll, Mikael Jacobsson och Ove Andersson. CS beslutar att tilldela de tre 

föreslagna hederstecken. 

 

Genomgång av stipendier, var ska de delas ut och av vem? Årets utställningshund 

delas ut i Leksand, uppfödarpriset delas ut i samband med avelskonferensen. 

 

 

 10. Information 

• Överklagande av domen mot vår tidigare ordförande 

Inget nytt att rapportera. 

 

 

   

11. Kommittéernas rapporter  

Avelskommittén 

Fråga från Charlott Jonsson om vilka från CS som kommer att delta på avels och 

uppfödarkonferensen. 

 

Jakt & Utställningskommittén 

Annika Helgesson informerade om att SDK har fått avslag på sin ansökan för 

utställningsprogrammet för 2024. Motiveringen från SKK är att vi har ansökt om 

för många utställningar. Annika tar kontakt med Jenny Damgren på SKK för att få 

fram mer information och frågan tas upp igenom på CS möte den 30/6. 

 

12.  Meddelanden 

Inga inkomna meddelanden. 

 

 13. Diskussioner 

       Inga uppkomna diskussioner. 

 

 14. Övriga frågor 

Verksamhetsplanen har inte kommit med i utskicket till lokalklubbarna. Lars 

Rydstedt föredrar den under stämman. 

Genomgång av vandringspriser, vilka delas ut på lördag? 

Alkoholkontroll: under stämman råder nolltolerans. 

 

 

 15. Nästa möte 

Konstituerade möte söndagen den 19/6 kl. 09.00 Scandic Nord Uppsala (om tid ges 
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hålls mötet lördagen den 18/6) 

  

 

16. Mötet avslutas 

Då inget mer förelåg tackade ordförande Lars Rydstedt för visat intresse och 

avslutade dagens möte. 

 

Vid protokollet                                          

 

 

Annika Helgesson 

 

 

Justeras                                                    Justeras                                         Ordförande  

 

 

Mikael Tranberg                                    Bo Engholm                                  Lars Rydstedt                                         

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 


