
       
Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 10/2016

Tid: 29 sept, 19.30
Plats: telefonmöte
Närvarande: Hans Bohman, Una Modig, Solveig Marklund, Anki Sinkkonen, Sabina Kleväng, 
Mike Berglund, Malin Månsson, Lars Wicander & Torbjörn Ståleberg

1. Mötets öppnande 
Ordförande Hans Bohman öppnade mötet. 

2. Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll valdes Sabina Kleväng. 

3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes utan ändringar. 

4. Föregående protokoll  
Föregående protokoll är justerat och utsänt.

5. Ledningens rapport
Punkten utgick. 

6. Styrelsens arbete

  
6.1.1 Interna ansvarsområden, rapporter & frågor för beslut 

6.1 - A. Rapport från tävlingsansvarig, LW
- Resultatet på den senaste dopingprovet var negativt och ägaren är underrättad.

6.1 - B. Rapport från marknadsföringsgruppen, MM
Inget att rapporera. 

6.1 - D Bangruppen, AS
Alla sällskap är uppmanade att utse en banansvarig som denna kommitte kan ha kontakt med. 

 



Banansvarig saknas för flera sällskap. Malin Månsson påminner de som missat. 

SkHK har vidtagit några åtgärder enligt bangruppens instruktioner. Några åtgärder visade sig 
dock vara mer komplicerade än förväntat. 
Styrelsen har tagit del av uppgifter från sällskapet och har i samförstånd med bangruppen 
beslutat att, med de åtgärder som är vidtagna, lämna dispens för resterande tävlingarna under 
2016. Dock måste öppningspunkten justeras enligt bangruppens anvisningar om tävlingar ska 
köras på banan under 2017. 

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.  
SHCFs försäkring av banorna är uppsagd från och med sista december. Solveig Marklund har 
meddelat sällskapen att de måste försäkra sig från och med det datumet. 

6.2.1514 Situationen för whippets, MM mfl
En första rapport är inkommen från utredaren, en del frågeställningar kvarstår och vi avvaktar 
svar på några skickade skrivelser. Styrelsen har bokat ett möte med utredaren och går vidare 
efter det. 

6.2.1609 Stöd till SM-arrangörer, AS & MM
Styrelsen diskuterade SHCFs roll i SM-tävlingarnas genomförande och konstaterade att 
SHCF behöver blir mer aktiva i sitt stöd till SM-arrangören. Detta för att mer kunskap ska tas 
tillvara i organisationen, för att fler ska våga arrangera SM och för att sällskap inte ska duka 
under på grund av det arbete som det kan innebära. 

Som kontaktperson för SM 2017 utsågs Torbjörn Ståleberg. VHS ska genomföra en 
utvärdering av sitt SM och denna ska sedan ligga till grund för den SM-manual som länge 
diskuterats. 

Styrelsen beslöt även att det ska sättas samman en styrgrupp som ska arbeta med SMveckan 
varje år. Denna grupp ska hjälpa arrangerande sällskap med allt runtomkring alla tävlingar 
såsom marknadsföring, kringarrangemang för publik samt hundkappare, camping, inköp etc. 
Gruppen ska också arbeta med att hitta en/flera sponsorer för SM-tävlingarna. Gruppen ska 
innehålla personer som är intresserade att jobba med dessa frågor oavsett var de bor. 
Gruppen tillsätts inte för ett specifikt SM utan verkar även mellan tävlingarna. Mest arbete 
kommer sannolikt att göras innan själva SMveckan, under tävlingens genomförande kommer 
arrangerande sällskap ha ansvar för aktiviternas genomförande. Förhoppningen är att någon 
eller några av från arrangerande klubb deltar i gruppens arbete året efter och delar med sig av 
sina erfarenheter medan andra medlemmar är permanenta. 

Malin Månsson efterlyser frivilliga och tips på personen som skulle passa bra i gruppen. 



6.2.1610 Rutiner för tävlingsrapporter, MM/UM
Det har uppstått förvirring kring vem som ska ha vilken rapport. Det är inte rimligt att 
sällskapen ska hålla reda på detta utan de ska uppmanas att skicka allt till shcf@shcf.se och 
sedan distribueras därifrån. 

6.2.1611 Ansökningar om att arrangera SM 2018
Ansökningar är inkomna från SHS samt SkeHK/MiHK. Styrelsen kommer att behandla dessa 
på sitt fysiska möte och ett beslut kan alltså väntas i slutet av oktober. 

7 Ekonomisk Rapport

7.1.1601 Ekonomisk rapport, SMa

 
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. 
Kontakt är tagen med ordförande i CGRC. Ett årsmöte ska ha hållits i Bjerringebro. Styrelsen 
inväntar protokoll från detta möte innan beslut om betalning tas. 
Inget att rapportera. 

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 förslag 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 har kontaktat jordbruksverket för att kontrollera om sådan lista finns men 
inväntar svar. 

11.1.1614 Landskronabanan, SkHK
Hans Bohman och Lars Wicander kommer, tillsammans med ordförande och banansvarig från 
SkHK, att träffa representanter från Landskrona kommun. Syftet är att ta reda på hur man 
ligger till i processen samt försöka utröna om det finns möjlighet att få någon hjälp från 
kommunen. Rapport kommer vid nästa möte.  
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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 presenterade ett förslag att nedanstående resultat ska kunna ligga till grund för 
elithundsdiplom
Kort - resultat upp till klass 10
Medel - resultat upp till klass 12
Lång - otillräckligt underlag. Lars Wicander ber Bo Ländn att räkna om gamla klass 1 resultat 
till det nya systemet för att få fram aktuella klassintervall för långdistans. 

11.1.1621 Superwhippets, L Burman
När beslutet om att stänga möjligheten för tävlingar för whippets som noterat resultat som är 
så mycket snabbare än övriga populationen så att tävlande ej kan medges användes 
benämningen superwhippets. Detta namn har väckt en del negativa reaktioner. 
Styrelsen konstaterar att superwhippets var ett arbetsnamn, begreppet ska inta användas utan 
om man behöver tala om dem som grupp kallas de whippets med klassning bättre än klass 
åtta. 

11.1.1622 Blankett för återaktivering av tränarlicens, L Burman
Linnea Burman inkom med förslag om att alla som godkäns som tränare ska använda samma 
blankett. Detta för att underlätta för registeravdelningen vid hanteringen av nya tränare. 
Vidare föreslog Linnea Burman att alla, även personer med tidigare tränarlicens ska genomgå 
utbilding. 
Una Modig har tagit fram en ny version av blanketten, som godkändes av styrelsen. I denna 
kan relevanta uppgifter för den som tidigare haft tränarlicens fyllas i och sen krtssar man 
istället i rutan för återaktivering.  
Det är upp till utbildningsanvsarig i sällskapen att bedömma om en tränarlicens kan 
återaktiveras eller om ny utbildning måste genomföras. 

11.1.1623 Regler för Årets Hund, L Klöfver
Lena Klöfver har tillskrivit styrelsen med synpunkter om divisionstävlingarna.  Dessa 
synpunkter tas med i utvärderingen av systemet. Sällskapen kommer att få utvärdera och 
komma fram med sina synpunkter på ordförande/tävlingsledarkonferensen i höst när 
tävlingskalendern ska spikas. 
 

12. Tävlingsfrågor

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. 
Styrelsen ställer sig positiv till att flytta SM-veckan även om vi inte får delta i 
riksidrottsförbundets officiella kalender och 7HS delar den uppfattningen. 
Styrelsen beslöt därför att flytta SM 2017 till den 1 - 8 juli. 



12.1.1606 Extra tävlingsdag, NHK
Norrbottens Hundkapp önskar en extra tävlingsdag 2017 om det finns möjlighet till det.
Datum 10 eller 17 juni.
Önskemål om fler tävlingsdagar på Kanisbanan har inkommit till NHK från tävlande i andra 
sällskap samt från Finland. NHK:s medlemmar önskar också få fler tillfällen att tävla på 
hemmabanan.
Styrelsen godkände NHKs önskan att hålla ytterligare en tävling men valde att avvakta med 
datumet tills tävlingskalendern spikas. 

12.1.1607 Ansökan om dispens för tvådagarstävling, NHK
Norrbottens Hundkapp (NHK) ansöker dispans för tvådagarstävling  för whippet och 
saluki sista helgen i augusti 2017. 
Styrelsen beslöt att bevilja dispensen. 
 
13. Domarfrågor

14. Informationspunkter

15. Övriga frågor
- Tomas Ankarås har meddelat att hundar som tävlar under FCI-reglemente vill använda våra 
banor. Vi uppmanar dem att kontakta sällskapen för att få hyra banorna. 
- Krister Sandberg har meddelat att han behöver lämna sina uppgifter. Hnas Bohman kommer 
i samarbete med övriga registeransvariga se över hur arbetet ska säkerställas inför nästa år. 

16. Kalendarium, 2016
Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19,30. Ett fysiskt möte planeras i 
Stockholmstrakten den 22-23 oktober. 

17. Mötets avslutande
Ordförande Hans Bohman avslutade mötet. 

 


