Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 13/2016
Tid: 1 dec, 19.30
Plats: telefonmöte
Närvarande: Hans Bohman, Solveig Marklund, Mike Berglund, Malin Månsson, Lars
Wicander, Una Modig, Sabina Kleväng & Anki Sinkkonen

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 då innehållet återkommer i nedanstående punkter.

6. Styrelsens arbete
6.1.1 Interna ansvarsområden, rapporter & frågor för beslut
6.1 - A. Rapport från tävlingsansvarig, LW
- Rapport från tävlingsledarmötet
Tävlingsledarnas möte hölls förra helgen och förlöpte väl. Divisionstävlingarna diskuterades
och man beslöt att en grupp ska ta fram ett förslag som kommer att beslutas av kongressen
2017. Intresserade kan anmäla sig till Lars Wicander.
Även dold anmälan diskuterades och mötet menade att systemet ska behållas men
tävlingsledarna bör få en orankad lista på anmälda hundar redan på söndag kväll för att skapa
sig en uppfattning om möjligheten att arrangera utannonserade lopp.

Alla var positiva till att fortsätta med gemensam tävlingsinbjudan. Förändringen att det får
skilja två respektive tre klasser mellan distanser diskuterades också och mötet fanns att detta
bör kvarstå.
Minnesanteckningar från mötet bifogas.
- Fastställd tävlingskalender 2017
Styrelsen fastställde den föreslagna tävlingskalendern som tävlingsledarmötet tagit fram.
6.1 - B. Rapport från marknadsföringsgruppen, MM
- Kalendrarna
Kontakt är tagen med nytt tryckeri och kalendrarna beräknas tryckas inom ca en vecka och
kommer att distribueras via hundkappsverige.n.nu
6.1 - C. Regelverket, MM
Inget att rapportera.
6.1 - D Bangruppen, AS
Gruppen kommer ha ett fysiskt möte i vinter för att planera 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. Sällskapen är meddelade och
offert finns på ny försäkring för SHCF. Ett överlåtelsebrev för inventarierna ska författas av
Lars Wicander.
6.2.1514 Situationen för whippets, MM mfl
- Svar är inkommet från Tjeckiska kennelklubben. Därmed är ärendet stängt, inga åtgärder
kommer att vidtas för varken hundägare eller hundar.
- Inkomna frågor och kommentarer kommer att behandlas på nästa möte efter frågetidens
utgång.
- Inga frågor eller kommentarer ska gå direkt till utredaren. Denne har fått uppdraget av
SHCF som alltså är ägare och ansvarig för innehållet. Sista datum för inskickande av frågor är
den 10 december. Ett extra möte för att behandla inkomna skrivelser i whippetärendet hålls
den 15 december.
6.2.1613 Avstämning av uppgifter från mötet i Åkersberga, MM
Styrelsen gick igenom de uppgifter som delades ut på mötet i Åkersberga.
- Ola Sjödin har meddelat att han inte kommer kunna hjälpa till att sköta reg-adressen och
registreringar nästa år. Theres Lindström är tillfrågad och har tackat ja till uppdraget. Hon tar
över ansvaret från och med årsskiftet. Även Lars Marklund har erbjudit sig att ansluta till
gruppen och jobba tillsammans med Fredrik Aichhorn och Bosse Ländin. Det som återstår är
en person som kan ta över Krister Sandbergs roll som tekniskt ansvarig och kontaktperson
med FrontWare. Ett namn finns som ännu inte är tillfrågat men frivilliga är välkomna att höra

av sig.
Styrlsen riktar ett stort tack till Ola Sjödin och Krister Sandberg för deras arbete för sporten.
- De nya elithundsdiplomen ska börja delas ut nästa år. Tävlingsledarna påmindes under mötet
och LW ansvarar för att diplomen blir klara till årsmötena 2017. Gulddiplomen kommer att
delas ut på Årets Hund Galan.
- Datum för kongressen är beslutade till 8-9 april 2017. Malin Månsson författar en kallelse
och Solveig Marklund tar in offerter från lämpliga hotell.

7 Ekonomisk Rapport
7.1.1601 Ekonomisk rapport, SMa
Ekonomin är fortsatt stabil. Kostnaderna för sanktionsavgifterna och dopingproverna
faktureras i dagarna.
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.
Protokoll är inkomna och styrelsen beslöt att betala in medlemsavgiften och att försöka öka
vårt engagemang i organisationen.
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 har varit i kontakt med Jordbruksverket och fått veta att systemet innehåller
landskoder men ej fullt ut. Ett mail med info utlovades men har ej kommit. MM eftersöker
mailet.
11.1.1614 Landskronabanan, SkHK
I nuläget arbetas det på att kontakta politiker för att försöka vinna gehör för vårt förslag där
vägen kan gå på ett sådant sätt att banan kan vara kvar.
Hans Bohman kommer att skriva en sammanställning över vad som hänt och en
nulägesbeskrivning i ärendet för att kunna kanalisera de krafter som alla jobbar på olika sätt
för att bevara banan.

11.1.1624 Funderingar över svenskhundkapp och vår hundavels framtid, C Johansson
Författaren tog i sin skrivele upp en del frågon inom aveln som denne tycker att SHCF bör
arbeta med. Ett förslag är att skapa ett avelsråd. Styrelsen bordlade skrivelsen till nästa fysiska
möte.
11.1.1625 Skrivelse ang VHS hanterande av medlemsärende, A Petterson
En skrivelse är inkommen där man menar att VHS-styrelse inte har hanterat ett inkommet
medlemsärende. Styrelsen beslöt att tillskriva VHS styrelse och påminna om detta ansvar.
12. Tävlingsfrågor
12.1.1608 Klassning av hund på Åkers Kanal, N Bliding
Jag skulle vilja be att få det beslutet omprövat, då jag ifrågasätter hur en hundradel kan vara
avgörande för en L2-klassning när hunden som är en hundradel snabbare tilldelas L1.
Styrelsen avslog med motiveringen att systemet är uppbyggt på detta sättet. Någonstans måste
gränsen gå och det är inte ovanligt att hundar hamnar i liknande brytpunkter. Att göra regler
för att uppväga detta skulle bli allt för komplicerat. Styrelsen ser inte heller anledning att ge
enskilda dispenser för detta.
13. Domarfrågor
14. Informationspunkter

15. Övriga frågor
16. Kalendarium, 2016
Ett extra möte för att behandla inkomna skrivelser i whippetärendet hålls den 15 december.
Nästa möte därefter blir i början av januari. Den 20-21 januari hålls ett fysiskt möte.
Därefter hålls telefonmöten sista torsdagen i varje månad kl 19,30.
17. Mötets avslutande
Ordförande Hans Bohman avslutade mötet.

