
       
Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 01/2017

Tid: 23 feb, 19.30
Plats: telefonmöte
Närvarande: Hans Bohman, Solveig Marklund, Malin Månsson, Una Modig, Sabina Kleväng, 
& Anki Sinkkonen 

1. Mötets öppnande
Ordförande Hans Bohman öppnade mötet. 

2. Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Solveig Marklund. 

3. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes utan ändringar. 

4. Föregående protokoll  
Minnesanteckningar från styrelsens fysiska möte i Katrineholm utsändes av Hans 
Bohman när dessa är klara. 

5. Ledningens rapport
- Rapport VHS-årsmöte
Ordförande Hans Bohman deltog i VHS årsmöte. Sällskapet har i nuläget ingen 
ordförade och ytterligare en styrelsepost är vakant. SHCF kommer att stötta den nya 
styrelsen och förhoppningen är förstås att en ny ordförande ska väljas så snart som 
möjligt. Kontaktperson inom förbundsstyrelsen är Hans Bohman.
- Rapport Landskronabanan 
SkHK kommer att arbeta med att ta hand om och förvara så mycket utrustning som 
möjligt under hela mars. Banan ska vara avflyttad senast den 1 april. Medlemmar i alla 
sällskap uppmanas att hjälpa SkHK på de sätt man kan. 

6. Styrelsens arbete
  
6.1.1 Interna ansvarsområden, rapporter & frågor för beslut 

 



6.1 - A. Rapport från tävlingsansvarig, LW

-Arbetet med att justera divisionstävlingarna.
Punkten utgick eftersom LW ej var närvarande på mötet.

6.1 - B. Rapport från marknadsföringsgruppen, MM & SKC
Kalendrarna
Det återstår ca 10-15 kalendrar, resten är sålda. Solveig och Malin stämmer av.

Årets Hund-Gala
Rabatt på festpriset för de nominerade?
Det nya systemet med divisionstävlingar gör att vi inför årets gala har åtta klara vinnare. I 
stayer och rookie klassen är alla som deltagit nominerade. Detta gör att de nominerade ej kan 
få rabatt, då de är så många så att kostnaden skulle bli för hög. Däremot beslöt styrelsen att 
subventionera vinnarna i respektive division med 100kr för en person)på priset för Årets 
Hund-gala.

- De nya elithundsdiplomen? 
Punkten utgick eftersom LW ej var närvarande på mötet.

- Nomineringar i kategorierna stayer och rookie
Ett underlag är framtaget och kommer att skickas ut till sällskapen.

6.1 - C. Regelverket, MM
Finns nu en lista på vad som behöver ordnas till supplementet. Malin Månsson och Lars 
Wicander jobbar med detta. Bangruppen har tittat över instruktionerna för hare och harförare 
och har nu fått i uppgift att ta fram föreskrifter för godkända burar. 

6.1 - D Bangruppen, UM & AS

Bangruppen har haft sitt möte och tagit fram en plan för årets besiktningar. Gruppen består nu 
av Nils Marklund, Mikael Olsson, Anki Sinkkonen och Una Modig (ansvarig inom FS). 
Första banbesiktningen kommer att genomföras gemensamt av bangruppen för att säkerställa 
att arbetet likriktas. Hur besiktningarna bokas och vem som besiktigar de olika banorna har 
meddelats via mail samt SHCFs hemsida. 

Styrelsen godkände även gruppens förslag på sanktioner för de åtgärder som ej vidtagits samt 
dokumentet för egenkontroll som sällskapen kan använda inför (och under) säsongen. 

Bangruppen har gjort ändringar i dokumentet "Harmaskinen" - Punkt 8 borttagen
Ändringar i dokumentet " Harföraren" - Ca 60 km för greyhound har ändrats till ca 70 km 
oavsett ras. Styrelsen godkände dessa ändringar. 



Bangruppen kommer vid sina besiktningar även att gå igenom rutiner för dopingprovtagning 
samt tillse att utrustning för detta finns på banorna. 

6.2.1 Interna frågor för beslut 

6.2.1423 Avvecklingen av GP AB, SM 
Enligt tidigare styrelsebeslut att överlämning av anläggning inklusive inventarier sker av 
Landskrona, Borås och Åkersbergabanan till de sällskap som är knutna till respektive bana så 
är detta ärende avslutat. Punkten avförs därmed från dagordningen. 

6.2.1514 Situationen för whippets, MM mfl
Frågor har kommit om att publicera alla inkomna skrivelser i ärendet. 
Förbundsstyrelsen beslöt att inte lämna ut inkomna skrivelserna i sin helhet. I utredningen och 
i styrelsens rapport över responsen på utredningen går det att se vilka skrivelser som legat till 
grund för rapporterna, detta för att säkerställa att de som sänt in skrivelser kan identifiera att 
den ingått i utredningen. Styrelsen kan ej se på vilket sätt ett offentligtgörande av skrivelserna 
skulle gynna debatten.

6.2.1613 Avstämning av uppgifter från mötet i Åkersberga, MM
Styrelsen gick igenom de uppgifter som delades ut på mötet i Åkersberga. 

- Therese Lindström har tagit över reg-adressen och kickstartat arbetet. 
- SM-gruppen. Hur fungerar arbetet? Rapporten utgick pga TS frånvaro. 
- Klassningssystemet whippet & whippets bättre än klass 8, vem gör de som beslutades? 

Malin Månsson kontaktar Mike Berglund. 
- SHCFs hemsida, MM

Har haft kontakt med den medlem som erbjudit sig att ta uppdraget men ej påbörjat arbetet. 
- Måldokument för domarutbildningen, LW & MM 

Påbörjas efter kongressen. 
- Sabina Callert Kleväng som marknadsföringsansvarig?

Sabina tackade nej till uppdraget varför styrelsen måste försöka utse en annan ansvarig så 
snart som möjligt efter kongressen. 

6.2.1701 Förberedelser kongress 2017
- Bokning av hotell
Hotell och lokal är bokade i Katrineholm. 

- Motioner, MM & UM
Styrelsens svar på motionerna är under bearbetning och skickas till sällskapen senast den 20 
mars. 

- Översyn av regelverket, styrelsens förslag. 
Punkten utgick eftersom LW ej var närvarande på mötet.

 



- Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
Hans Bohman och Solveig Marklund ansvarar för framtagandet av dessa. 

- Sammanställning skador och incidenter på tävlingar (enligt beslut i Åk ska den med i 
årsrapport. Una Modig har färdigställt rapporten som bifogas årsdokumenten. 

- Årskalender för förtroendevalda
Una Modig har färdigställt rapporten som läggs ut på hemsidan
.

6.2.1702 Dispens från att regeln om årsmöte i februari, 7HS
7HS har ansökt om dispens från regeln att hålla årsmöte under februari månad. Som skäl 
angavs att man vill hinna hålla ett medlemsmöte först där man ska reda ut medlemmarnas 
ansvar, relationen mellan medlemmar och styrelse och förvaltningen av klubbens ekonomiska 
medel. Styrelsen har tidigare beviljat dispensansökan. 

Styrelsen fick därefter rapport om att ordförande lämnat sin post med omedelbar verkan och 
att klubben är i ekonomisk kris. Hans Bohman ska kontakta revisorn Gert Henningsson för 
mer information och efterhöra på vilket sätt förbundsstyrelsen kan stötta 7HS för att få 
ordning på sin situation. 

6.2.1703 Medlemskap i svenska sällskap
Styrelsen har tidigare kommit fram till att de som är bosatta i Sverige måste vara medlemmar 
i ett svensk sällskap. I linje med detta ska inte heller svenska sällskap ta emot medlemmar 
från länder där det finns organiserad hundkapp. 

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. Gäller från och med år 2017.

6.2.1704 Medlemsärende C Johansson SkHK, HB
Styrelsen fick för en tid sedan in ett medlemsärende rörande Cathrine Johansson. Ärendet 
gällde ett olämpligt inlägg på Facebook. Ärendet remitterades till dennes sällskap som beslöt 
att uppmana C Johansson att ta bort inlägget samt påtalade olämpligheten i att uttrycka sig på 
ett sådant sätt i sociala medier. Denna uppmanning följdes dock inte varför ärendet 
remitterades till förbundsstyrelsen. 
Förbundsstyrelsen beslöt att tillskriva C Johansson och ge en varning samt ytterligare en gång 
uppmana henne om att ta bort inlägget. Om detta ej görs senast vid uppsatt datum kan andra 
påföljder bli aktuella. 



6.2.1705 Etiska regler i sporten, HB
Styrelsen gick åter igenom de etiska regler som SKK upprättat och som SHCF tidigare 
beslutat att vi skall följa. Dessa regler skall åter distribueras till sällskapen och 
uppmärksammas under kongressen för allas information.

7 Ekonomisk Rapport

7.1.1701 Ekonomisk rapport, SM
Solveig rapporterade att det börjat komma in avgifter för 2017. Ekonomin är i balans i 
förbundet och inga stora utgiftsposter är att rapportera innan kongressen. 

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. 
Inget att rapportera. 

11.1.1616 Servicepool, M Axelsson
M Axelsson erbjöd att ha ett kontaktformulär på sin hemsida för SHCFs servicepool. 
Styrelsen valde att tacka nej till erbjudandet eftersom den skulle stå utom styrelsens kontroll. 
Alla typer av meddelanden till förbundsstyrelsen måste gå via de officiella kanalerna så att de 
inte försvinner längs vägen.

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. 
En motion är inkommen med samma innehåll så skrivelsen kommer att besvaras samtidigt 
som motionen. 

11.1.1701 Bidrag/stipendier, M Axelsson
Författaren till skrivelsen föreslog att man skulle kunna söka ett bidrag eller typ ett stipendie 
till medlemsavgift till SHCF/klubben om man har det svårt ekonomisk. 

 



Styrelsen beslöt att avslå förslaget eftersom det inte ligger i alla medlemmars intresse att 
några skall slippa avgifter som normalt är lika för alla och det blir dessutom ett ganska 
komplicerat ansöknings- och bedömningssystem involverat.

11.1.1702 Tävlingsledares hanterande av anmälningar, A Pettersson SHS
Det har kommit till min kännedom att det finns tävlingsledare som sitter och skickar
 ut anmälda-hundar-lista till kompisar...
Dvs får listor på anmälda hundar där mottagarens egna hundar ska tävla trots att
 denne inte tillhör klubben. ILLA, oavsett klubbtillhörighet! Vill inte namnge ngn då jag inte 
vet detta direkt från källan men tror att en påminnelse till samtliga tävlingsledare inte skulle 
skada.
Då känner sig förhoppningsvis den/de skyldiga påkomna och slutar med det. Skulle det bara 
vara ljug/en skröna så är ingen skada skedd annat än att tävl-ledarna fått en påminnelse om 
vad som gäller.

Styrelsen i SHCF har inte fått några liknande signaler, men ser mycket allvarligt på om detta 
verkligen sker. SHCF skall, i påminnande syfte,  uppmärksamma de tävlingsansvariga i alla 
sällskap att detta inte är tillåtet.

11.1.1703 Avanmälan från seedningssystem (ranking!), GGK (Dk)
En skrivelse är inkommen från GGK som säger att de vill avanmäla sig från 
seedningssystemt. Malin Månsson tillskriver och tar reda på vad som avses. 

11.1.1704 Hund hos dansk tränare, H Andersen
En skrivelse inkom med en fråga angående vilka regler som gäller om man sätter en hund i 
träning hos en dansk tränare. 

Hund som tävlar eller vistas utomlands lyder under det landets regelverk. När det gäller frågor 
som ej är knutna till själva tävlandet utan snanare ägandet, som exempelvis de i kapitel B i 
vårt regelverk, gäller våra regler eftersom ägaren är svensk och lyder under vårt regelverk. 

11.1.1705 Skrivelse från A Persson
En skrivelse kom in från Anki Persson där hon, utifrån uppgifter som hon fått på facebbok, 
ifråågasätter styrelsemedlemmars lämplighet. Svar på skrivelsen utformades av styrelsens 
medlemmar via mail och är redan utskickat. 

12. Tävlingsfrågor

13. Domarfrågor

14. Informationspunkter



15. Övriga frågor

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

17. Mötets avslutande
Ordförande Hans Bohman avslutade mötet. 

 


