Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 05/2016
Tid: 26 + 29nde maj, 19.30
Plats: telefonmöte
Närvarande: Hans Bohman, Una Modig, Solveig Marklund, Anki Sinkkonen, Sabina Kleväng,
Mike Berglund (ej söndagsmötet), Malin Månsson, Lars Wicander & Torbjörn Ståleberg (ej
söndag)
1. Mötets öppnande
2. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Anki Sinkkonen.
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med ett tillägg under tävlingsfrågor.
4. Föregående protokoll
I föregående protokoll hade det smygit sig in ett fel under punkten 11.1.1604. I tredje
stycket står det “Styrelsen beslöt att inte avslå begäran om att slippa
förseningsavgiften.” Denna dubbla negation är ett skrivfel och lydelsen ska vara “
“Styrelsen beslöt att avslå begäran om att slippa förseningsavgiften.”
5. Ledningens rapport
Hans Bohman rapporterade att arbetet med att uppdaterad hemsidan är påbörjat.
Dessutom är registringsfolket i full gång och har kommit igenom de ärenden som blev
liggande. Utbildningsmaterialet är snart klart och banbesiktningen är igång.
6. Styrelsens arbete

6.1.1 Interna ansvarsområden, rapporter & frågor för beslut

6.1 - A. Rapport från tävlingsansvarig, LW
Tävlingansvarig rapporterade att det varit fullt upp. Det är positivt att klubbarnas
tävlingsledare ber om hjälp, på så sätt vi öka samsynen och det kommer på sikt att minska
konflikterna. Dokumentet som förklarar whippetklassningen behöver publiceras.

Även till tävlingen i Örebro har det lottats in rödmarkerade hundar. Styrelsen funderade kring
varför tävlingsledarna blivit sämre på att kontrollera tävlingslistan. I början av säsongen kan
det vara rimligt att göra undantag så att tävlingar ska kunna genomföras. Nu har dock
säsongen kommit igång, alla ska ha nåtts av informationen om de är rödmarerade och det är
fler anmälda hundar. Därför konstaterade styrelsen att från och med nu kommer inga undantag
att göras. En hund som är rödmarkerad på tävlingslistan som skickas ut på måndagen ska ej
lottas in och den kommer ej att medges starttillstånd. På sikt kanske man ska hitta ett system
med sanktion för de sällskap som trots detta lottar in rödmarkerade hundar.
Vidare diskuterades den nya reglen som antogs på kongressen som säger att man ej får lotta in
fler än två klasser för greyhounds (tre för övriga raser) i samma lopp utan att de lägst klassade
gett sitt medgivande. Denna regel gäller även om det i inbjudan anges ex klass uppifrån eller
klass 5-3. Om en tränare till exempelvis en klass tre hund anger Svensk Greyhound Derby i
sin anmälan, så är det att tolka som ett medgivande, alltså då kan den hunden lottas in med
klass ett hundar utan att tillfrågas.
Men den tränare som ej angett något i sin anmälan och som enligt ranking ska möta hundar
som är mer än en klass bättre ska tillfrågas.

6.1 - B. Rapport från marknadsföringsgruppen, MM
6.1 - C. Regelverket, MM
Supplementet måste sammanställas. Punkten bordlades.
6.1 - D. Utbildning, UM & MM
Ett utkast till måldokument är framtaget och utskickat till styrelsen. Styrelsen hade några
förslag på mindre justeringar. Malin Månsson tillser dessa och dokumentet ska sedan skickas
till sällskapen och läggas på hemsidan
6.2.1 Interna frågor för beslut
6.2.1423 Avvecklingen av GP AB, SM
Styrelsen beslöt att alla tillgångar på de tre banor som tidigare ägdes av Greyhound Park AB
ska skänkas till de sällskap som arangerar tävlingar på banorna. Lars Wicander författar ett
dokument som förklarar ärendet och styrelsen tankar kring detsamma. Dokumentet bifogas
detta protokoll.
6.2.1505 Nya former för elithundsdiplom, LW
Lars Wicander har hittat en person som tackat ja till uppgiften. Gulddiplomen kommer att
delas ut vid Årets Hund-galan och övriga diplom delas ut av sällskapen.

6.2.1509 Besiktning av banor, AS
Dokumentet för banbesiktning är klart och gruppen har haft sitt första telefonmöte.
Dokumentet togs emot väl och arbetet fördelades. Första besiktningen är gjord och alla

protokoll kommer att samlas in och gås igenom när alla banor besiktigats. Därefter kommer
ett nytt telefonmöte hållas med de berörda kontrollanterna.

6.2.1514 Situationen för whippets, MM mfl
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. Den gamla 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. Den nya styrelsen ställde sig bakom detta beslut och Malin Månsson får i uppdrag att
sammanställa allt material och skicka det till utredaren. Inget att rappotera.

6.2.1601 Ny klassning för whippets
Det har tagits fram statistik för hur den verkliga (matematiska) klassningen ser ut för whippets
och utifrån det har nya klasser skapats.
Styrelsen diskuterade hur dessa nya klasser ska hanteras vid skapandet av lopp och ett
dokument ska sammanställas som ska ersätta regeln F4 för andra raser än greyhounds och
detta ska även fungera som stöd till sällskapen när de gör sin inbjudan. Dokumentet är klart
och sänds ut i veckan. Punkten avskrivs därmed från dagordningen.

6.2.1602 Kommunikation på FB, UM
Diskussioner om hur vi ska använda FB för kommunikation direkt med medlemmarna. Borde
vi skaffa en SHCF person? Ska vi starta diskussionsforum?
Styrelsen diskuterade förslagen och kontaterade att vi ska försöka att bli bättre på att lägga ut
information även på FB. Dock är det en för stor uppgift att administrera diskussionsforum.
Kommunikationen på FB kräver mycket tid och det finns förväntningar på snabba svar. När
detta inte kan upprätthållas skapar det irritation och verkar kunna generera nya konflikter. Av
denna anledning valde styrelsen att ej gå vidare med idén om att utöka sin närvaor på FB.

7 Ekonomisk Rapport
7.1.1601 Ekonomisk rapport, SMa
Ekonomin är fortsatt god. Inget nytt att rapportera.
7.1.1604 Medlemsavgift CGRC, MM/ SM
Vi har fått en faktura på vårt medlemskap i CGRC. Förra året mailade vi dem med budskapet
att vi betalar gärna vårt medlemskap när vi sett ekonomisk redovisning från föregående år
samt årsmötesprotokoll och dyl. Hans Bohman tar en ny kontakt, denna gången direkt med
ordförande, Patrick Steinbrecher.

11. Skrivelser
11.1.1608 Tävlingar 2017, A Persson
Författaren påpekade att tävlingsledarkonferensen beslutade att förslag på placering av
stortävlingar till 2017 skulle skickas in för att underlätta planeringen på tävlingsledarmötet
vid SM. Författaren erbjöd sin hjälp med detta och sekreteraren tackade för detta initiativ. När
tävlingarna inkommit kan denna hjälp behövas.
Sällskapen ska påminnas om detta och förslagen ska sammanställas och skickas ut inför SM.
11.1.1609 Varning av medlem, VHS
Svenska hundkapplöpningssportens centralförbund (SHCF) har, efter genomgång av allt
material som har kommit in i ärendet och all övrig information från deltagare på aktuellt
medlemsmöte, beslutat att tilldela, Åsa Åkerdahl-Eriksson en varning på grund av dennes
beteende på ett medlemsmöte i Västerås.
Torbjörn Ståleberg deltog ej i diskussionerna eller i beslutet.

11.1.1610 Utbildning och licenstagning, L Burman
Författaren av skrivelsen önskade att styrelsen skulle diskutera problemet med ej godkänd
utbildning före licens. Det förekommer ofta att solo- och licenslopp registreras innan godkänd
utbildning är registrerad. Detta medför onödig rödlistning och vecka efter vecka ska jag
skicka frågan om anmälan inkommit och registrering är klart för dessa rödlistningar.
En annan fundering fråga var om avgift vara betald innan hunden tar licens och licenslopp
registreras?
Styrelsen konstaterade att det kan vara bra att man kan köra licensloppet trots att allt annat
inte är färdigt, eftersom det på vissa håll kan vara svårt att få fatt i stödhundar och därför får
man ta de tillfällen som bjuds. Dock ska inga resultat publiceras förrän allt är klart. Så när
registergänget får in resultat från hundar vars tränare ej är klara för start så ska dessa läggas på
hög tills tränaren är klar för registrering. Då publiceras resultaten på SHCFs hemsida och
hund och tränare hamnar på Linneas lista.
Nu när sällskapen har ansvar för utbildning så är det förstås av yttersta vikt att de tar hand om
sina nya medlemmar och hjälper dem hela vägen fram tills de är klara för start. En av
anledningarna till att det kan vara bra att utse en utbildningsansvarig är att denne då kan ha
överblick över systemet och de som är under utbildning.
12. Tävlingsfrågor
12.1.1601 Ändring av inbjudan till SM 2016
VHS ansöker om dispens från G3 i regelverket för att bjuda in 18 whippets istället för 12 i
klasserna öppen, tik och sprint. Sällskapet menade att whippetunderlaget är stort nog för att
fylla dessa lopp och därmed erbjuda fler chansen att vara med och tampas om titeln.
Styrelsen beslöt att bifalla dispensansökan och sällskapet kan därmed erbjuda plats för 18
hundar.

13. Domarfrågor
13.1.1601 Domarutbildningen, LW
Den modell som används behöver redigeras för att passa de nya regelverket vad det gäller
rubriker och avsnitt. Lars Wicander tar över uppdraget att se över detta. Inget att rapportera.
13.1.1603 Utnämnande av A-domare
Johnny Ståhl och Lars Marklund i GHS utnämndes till A-domare. Även Sture Johansson och
Kent Petersson ÖHK-NoHS utnämns till A-domare.
Hans Bark gavs dispens att döma tävlingen den 28 maj i Örebro.
14. Informationspunkter
15. Övriga frågor
Svenska tränare som går med i danska klubbar diskuterades. Frågan bordlades till senare
möten.

16. Kalendarium, 2016
Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19,30.
17. Mötets avslutande
Ordförande Hans Bohman avslutade mötet.

