
       
Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 02/2016

Tid: 12-13 mars
Plats: Best Western Arlandastad
Närvarande: Ola Sjödin, Una Modig, Solveig Marklund, Anki Sinkkonen och delvis Malin 
Månsson

1. Mötets öppnande
Ordförande Ola Sjödin öppnade mötet. 

2. Val av justerare 
Anki Sinkkonen valdes att jämte ordförande justera protokollet.

3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes utan ändringar. 

4. Föregående protokoll  
Föregående protokoll är justerat och utsänt.

5. Ledningens rapport
Mötet syfte är framförallt att förberda kongressen varför många punkter avförts från 
dagordningen. Därutöver hade Bo Ländin bjudits in för att ge sin syn på den nya 
whippetklassningen som ska presenteras på kongressen. Ola Sjödin kommer, i 
samarbete med Krister Sandberg och Bo Ländin, att ta fram ett underlag som 
illustrerar tankarna med systemet.  

6. Styrelsens arbete

  
6.2.1 Interna frågor för beslut 

6.2.1509 Besiktning av banor, DMcK

B. Banbesiktare, D McK
Dokumentet från Irland ska översättas, iallafall dess relevanta delar.  Uppdraget att ta sig an 
dokumentet går vidare till Anki Sinkkonen. 

 



Anki Sinkkonen kommer att försöka samla en grupp av personer som har goda kunskaper om 
banskötsel. Dessa ska ha ett telefonmöte i det snaraste och komma överens om en modell för 
besiktning som ska kunna starta redan i år. 

6.2.1514 Situationen för whippets, MM mfl
Det har tagits fram statistik för hur den verkliga (matematiska) klassningen ser ut för whippets 
och utifrån det kommer ett förslag på nya klassintervaller att skapas. Detta förslag 
diskuterades och godkändes på ordförandeträffen. Det ska nu tas fram faktiska tider för alla 
banor som ska gås igenom på kongressen. Bo Ländin var på plats för att ge sin syn på saken. 

Ytterligare material har inkommit i registreringsfrågan. Förbundsstyrelsen har sedan tidigare 
konstaterat att denna fråga tillhör SKK men eftersom det skapar många konflikter inom 
medlemskåren så finns ett behov av att reda ut de oklarheter som finns. Förbundsstyrelsen 
beslöt att lämna ärendet till en extern utredare, en person som har erfarenhet av 
registreringsfrågor men ingen koppling till hundkapplöpningssporten. Denna person får i 
uppdrag att försöka reda ut vad som hänt i frågan. 

11. Skrivelser

17. Mötets avslutande
Ordförande Ola Sjödin avslutade mötet.


