Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 08/2016
Tid: 4 aug, 19.30
Plats: telefonmöte
Närvarande: Hans Bohman, Una Modig, Solveig Marklund, Anki Sinkkonen, Sabina Kleväng,
Mike Berglund, Malin Månsson & Lars Wicander
1. Mötets öppnande
Ordförande Hans Bohman öppnade mötet.
2. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Anki Sinkkonen.
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen kompletterades med några frågor från ordförande- och
tävlingsledarekonferensen under SM-veckan.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll är justerat och utskickat.
5. Ledningens rapport
Ordförande inledde med att konstatera att vi upplevt ett välorganiserat och spännande
SM med många trevliga arrangemang. Mer om detta kommer i en text som ska
publiceras på vår externa hemsida samt i en extra nummer av Hundkappstidningen.
Ordförandekonferensen var välbeskökt, alla sällskap var representerade utom NHK.
Minnesanteckningar bifogas detta protokoll. Även de andra mötena förlöpte väl och
resulterade i några förslag som nu återfinns i denna dagordning.
6. Styrelsens arbete

6.1.1 Interna ansvarsområden, rapporter & frågor för beslut
6.1 - A. Rapport från tävlingsansvarig, LW
Doping - Tre dopingprover togs. Två visade sig vara negativa och ett innhöll för lite urin för
att kunna analyseras. MM och AS ansvarar för att ytterligare prov tas under säsongen.
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SM - Samarbetet med VHS har fungerat mycket bra och tävlingsledningen där har gjort ett
bra jobb med loppsammansättning och lottning under hela SMveckan.
6.1 - B. Rapport från marknadsföringsgruppen, MM
VHS hade arbetat bra med marknadsföringen av SM. Detta märktes både i en stor publik och i
exponeringen i olika media. Hundkappsverige.n.nu skrev inför-reportage veckan innan SM
som var mycket uppskattade och dessutom hade Svenskhundkapp.se många tittare på sina
facebooksändningar.
6.1 - C. Regelverket, MM
Supplementet måste sammanställas. Inget att rapportera.
6.2.1 Interna frågor för beslut
6.2.1423 Avvecklingen av GP AB, SM
Sällskapen ska ta över försäkringen från och med årsskiftet, överlåtelsebrev ska författas.
Solveig Marklund tar kontakt med försäkringsbolaget för att ändra SHCFs försäkring från och
med årsskiftet. Inget att rapportera.
6.2.1514 Situationen för whippets, MM mfl
Punkten är bordlagd tills rapport från utredaren inkommer.
6.2.1604 Rapport från möten under SM, HB & LW
Minnesanteckningar bifogas detta protokoll och de punkter som kräver beslut tillades
dagordningen.
6.2.1605 Uppföljning banbesiktning, UM & AS
Alla banor är besiktigade. Många sällskap har gett positiv feedback. Man tyckte att det var
relevanta punkter i protokollet och att besiktningen genomfördes på ett bra sätt.
Styrelsen beslöt att i år kommer endast de brister som kan äventyra säkerheten för hundarna
ligga till grund för eventuella sanktioner. De brister som upptäckts måste åtgärdas inom
uppsatt datum, annars dras tillstånd för tävling in. Nästa år kommer även andra brister att
sanktioneras, då också med böter. Styrelsen återkommer när det finns ett färdigt förslag för
detta.
Bankontrollanterna kommer från och med nu att bilda en bankommitte under
förbundsstyrelsen. Sammankallande och representant från förbundsstyrelsen är Anki
Sinkkonen. Kommitten består i övrigt av Nils Marklund, Mikael Olsson, Ronny Wiggfalk och
Una Modig. Fler namn kan tillkomma.
Alla sällskap måste utse en banansvarig som denna kommitte kan ha kontakt med. Namn och
kontaktuppgifter till banansvarig mailas till shcf@shcf.se senast den 15 september.

Kommitten kommer att ta fram rutiner för;
Preparering av banan
Instrument för att kalibrera vågen
Hastigheten förbi boxen samt framkörningstid
Ta fram ett instrument för att mäta hårdheten/fasthet på banan
6.2.1606 Justering av klasskillnad mellan olika distanser, TVL-mötet
Förslag hade inkommit om hur klasskillnaden ska bestämmas mellan kort och medeldistans.
På greyhound har det fått skilja maximalt två klasser, på övriga raser tre. Tävlingsledarmötet
menade att regeln inte behövs utan att hund ska få ha sin uppnådda klass på varje distans utan
hänsyn till mellanskillnaden. Styrelsen höll med och regeln om klasskillnader tas bort.
Paragraf XX i Regelverket justeras enligt detta beslut.
6.2.1607 Justering av whippetklassning, TVL-mötet
Flera menade att benämningarna A-E inte behövs utan kan tas bort. Regeln om att grupp A ej
kan frånsäga sig lopp för högst klassade tas då också bort och ersätts av samma princip som
för övriga klasser, dvs att man har rätt att tacka nej till lopp om klasskillnaden är mer än tre
klasser. Styrelsen beslöt enligt detta förslag och regelverket justeras i dess relevanta punkter.
Vilka klasser som ska ligga till grund för elithundsdiplom behöver ses över. Frågan ska
beslutas om på styrelsens nästa möte.
6.2.1608 Superwhippets, TVL konf
På tävlingsledarkonferensen diskuterades ett förslag rörande Whippetklassningen när det
gäller hunds extrema överlägsenhet och de risker för olyckor det kan medföra. Förslaget
innebär att Whippetklassen stängs vid klass 8 och hundar som klassas snabbare än det får
endast tävla i egen klass "Superwhippets". Denna gräns (klass 8) skall ses över innan varje
säsong om den fortfarande är relevant och bestäms år från år.
Detta är ett sätt att hantera de sportsliga och djurskyddsmässiga frågorna som uppstått under
de senaste åren. Genom detta beslut kan regeln om klasskillnad på max tre klasser användas
utan undantag.
Styrelsen ställde sig bakom detta förslag och beslutet gäller från och med den 1 september
2016. Systemet och gränsen (under klass 8) kommer att ses över varje vinter.
Mike Berglund valde att avstå från diskussioner och beslut i denna fråga.
7 Ekonomisk Rapport
7.1.1601 Ekonomisk rapport, SMa
Vi har cirka 142 000 på kontot. Inom kort förväntas faktura på SMtäcken, SM-pokaler och
marknadsföringsbidrag.

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
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samt årsmötesprotokoll och dyl.
Kontakt är tagen med ordförande i CGRC. Vi har blivit lovade dokument från deras årsmöte
och vi inväntar dem innan betalning sker. Eventuellt ska ett årsmöte ske och en kallase vänats.
Hans Bohman utreder situationen vidare innan avgift erläggs.

11. Skrivelser

11.1.1613 Djurskydd, M Leffler
Författaren önskade i sin skrivelse att förbundsstyrelsen ska utarbeta rutiner för att komma
tillrätta med de problem med smuggelhundar som författaren menar finns. My Leffler ska
kontaktas och ombeds komma med ett föslag som styrelsen kan ta ställning till.
Ett förslag har inkommit som i korthet går ut på att hundars chipnummer ska kontrolleras mot
ursprungsländernas sifferkoder. Enligt uppgift har varje land sin unika kod i chipnumret.
Malin Månsson kontaktar jordbruksverket för att kontrollera om sådan lista finns innan
styrelsen går vidare i frågan.
11.1.1614 Landskronabanan, SkHK
Viss dokumentation om beslutsgången har inkommit men alla avtal kring den berörda marken
ska begäras ut från kommunen. Kontakter är knutna och Hans Bohman håller kontakten med
SkHKs styrelse.

11.1.1617 Elihundsdiplom whippet, A Thunberg
En fråga är inkommen om vilken/vilka klasser ligger till grund för elithundsdiplom för
whippet? Efter de nya whippetklasserna infördes så måste de gamla reglerna skrivas om för
elithundsdiplomen för whippets. Lars Wicander inkommer med ett förslag till nästa möte.
12. Tävlingsfrågor
12.1.1603 SM, Jag begär en förklaring och rättning, A-L Landén
Författaren till skrivelsen hade fått avslag på att delta i SM och begärde en förklaring till
beslutet samt att beslutet skulle ändras. Styrelsen hade, genom VHS-tävlingsledare, meddelat
att endast hundar som tävlar för svenska sällskap och vars tränare är boende i Sverige är
aktuella för start i SM.
De anmälda hundarna hade ej svensk hundlicens och ej heller tränaern hade löst licens.
Författaren hävdade sitt tidigare medlemskap i ett svenskt sällskap som skäl för deltagande
men eftersom hundarna tävlat för Danmark under 2016 så fanns inte heller möjligheten att
byta tillbaka under innevarande år. (SHCF stadga 2.02.06 i)
Styrelsen står fast vid sitt beslut och sin tolkning av regelverket.

12.1.1604 SM 2017, 7HS
Borås stad har fått SM-veckan 2017. 7HS har väckt frågan om vi borde flytta SM 2017 för att
ligga samtidigt som denna vecka. Kan detta vara ett sätt att få en större publik?
Tankar finns även om att försöka bli medlemmar i svensk idrott och därmed delta oficiellt i
SMveckan. Detta har försökts tidigare och mötte då en del hinder.
Hans Bohman ska undersöka möjligheten och alla uppmanades att fundera och diskutera
frågan inför nästa möte.

13. Domarfrågor
13.1.1603 Utnämnade av ny A-domare
Marcus Ericsson, GHS, är godkänd som A-domare.
13.1.1604 Domarkonferensen, LW
Rapport från domarkonferensen kommer på nästa möte.
14. Informationspunkter
15. Övriga frågor
16. Kalendarium, 2016
Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19,30.
17. Mötets avslutande
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