
       
Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 10/2016

Tid: 23 okt sept, 9.00
Plats: Åkersberga
Närvarande: Hans Bohman, Solveig Marklund, 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 Lars Wicander. 

3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes till att innehålla endast ett fåtal nya ärenden. Övriga 
pågående frågor avhandlas vid nästa ordinarie styrelsemöte.

4. Föregående protokoll  
Föregående protokoll är justerat och utsänt.

5. Ledningens rapport
Punkten utgick. 

6. Styrelsens arbete

  

6.2.1 Interna frågor för beslut 

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. 

Styrelsen beslöt att tilldela SHS SM 2018 eftersom Stockholmsklubben ligger tidsmässigt 
näst på tur. Styrelsen ser positivt på samarbetet mellan Skellefteå/Midlanda som får första 
tjing på SM 2019 om de fortfarande är intresserade.

 



6.2.1612 Medlemskap i svenska sällskap
Styrelsen beslöt att:
- Tränare som är mantalskrivna i Sverige ska vara medlemmar i svensk klubb och betala 
svenska licenser. Svenska sällskap ska inte heller ta emot fullbetalande medlemmar som är 
bosatta i länder som har organiserad hundkapp. Om osäkerhet kring detta uppstår bistår 
förbundet med information. Detta gäller från och med 1 januari 2017.
 

11. Skrivelser

 
11.1.1623 Tävla på svenska banor med utländsk FCI-licens, A Forsberg
Styrelsen har fått in en fråga om huruvida man kan komma och tävla i Sverige om man har en 
utländsk FCI-licens?

Licensförfarandet verkar vara detsamma så det godkändes av SHCF, men svårigheter kan 
finnas att klassa in dessa hundar när deras resultat kommer ifrån banor som vårt system inte 
känner igen. I de fall en klassning är svår så ska de klassas för högt så att inte svenska hundar 
drabbas. Uppgifter måste skickas in på samma sätt som de andra och svenska regler (ex minst 
15 månader för att få tävla) gäller.

16. Kalendarium, 2016
Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19,30. 

17. Mötets avslutande
Ordförande Hans Bohman avslutade mötet. 


