
       
Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 07/2017

Tid: 25 maj, 19.00
Plats: telefonmöte
Närvarande: Hans Bohman, Lars Wicander, Solveig Marklund, Malin Månsson, Una Modig, 
Sabina Kleväng, Mike Berglund, Torbjörn Ståleberg & Dessi Hedin
Theres Lindström adjungeras till punkt 6.1- G

1. Mötets öppnande
Vice ordförande Una Modig öppnade mötet. 

2. Val av justerare 
Till att justera dagens mötesprotokoll valdes Solveig Marklund. 

3. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes men styrelsen beslöt att börja med punkten 6.1 G eftersom 
Theres Lindström adjungerats till denna. 

4. Föregående protokoll  
Alla protokoll är justerade och utsända. Klagomål har inkommit från Anki Persson 
angående lydelsen i punkten om elithundsdiplom. Styrelsen beslöt att inte ändra i det 
utsända protokollet. 

5. Ledningens rapport. 
- Fråga om godkänd tränare. 
Styrelsen fick in ett ärende med en tränare som godkänts på tveksamma grunder. 
Sällskapet kontaktades som gav ett rimligt svar på styrelsens frågor varför tränaren 
kunde godkännas och ärendet lades till handlingarna. 

6. Styrelsens arbete

6.1.1 Interna ansvarsområden, rapporter & frågor för beslut 

6.1 - A. Rapport från tävlingsansvarig, LW

Förändringar i tävlingskalendern .
- Örebro ställde in den 28 maj pga bevattningsförbud.
- NHK ställer in den 10 juni pga sen vår. 



- MiHK ställde in den 27 maj pga för få anmälda hundar. 
- MiHK vill ta över 10 juni från NHK. 
- ÖHK-NoHS vill ta över VHS tävlingsdag den 7 okt, godkänt av L Wicander

CGRC- whippet: Det har förekommit diskussioner om viktregler för whippets inom 
CGRC. L wiander har varit i kontakt med CGRCs ordförande som informerat om att 
det ej finns några viktbegränsningar att ta hänsyn till vid tävling. 

6.1 - B. Rapport från marknadsföringsgruppen, MM & SKC
- Kalendrarna
SkHk ska faktureras för de kalendrar som sålts. MM har kontaktat ansvarig och blivit 
lovad en rapport. 

6.1 - C. Regelverk/Dokument, MM
Inget att rapportera. 

6.1 - D Bangruppen, UM
Inget att rapportera. 

6.1 - E Hemsida, MM
Theres Lindström har nu full behörighet att göra ändringar på vår hemsida. Maria 
Karlsson kommer att hjälpa till med underlag för att uppdatera informationen under 
utvalda flikar. 

6.1 - F. SM- gruppen, TS
-Beställning av pokaler och täcken. Pokaler beställs av sällskapet men styrelsen 
beställer vinnartäcken (och årets hund-täcken). HB har ansvar för detta. 
- Annons i månadens hundkapp. Annons är beställd. 
- SHCF kommer att sponsra lopp i Frontwares namn för att tacka Johnny Meurling 
(frontware) för hans arbete för sporten. 

6.1. - G. Registergruppen, MM (adj TL)
Theres Lindström adjungerades för att berätta om gruppens arbete. TL rapporterade att  
det funnits långt flera behörigheter med lösenord än vad som använts, dessa är nu 
frusna och kommer att tas bort så snart det står klart att det inte påverkar driften. 
Kontakter är knutna med Frontware och så snart Therese Lindström har hunnit sätta 
sig in i hela systemet kommer Krister Sandberg kunna befrias från sitt ansvar. 
I övrigt så har gruppen kommit igång och är så gott som ikapp med registret som gåtts 
igenom. Det saknades många uppgifter och mycket jobb har lagts ned på detta under 
våren. 
Det återstår en de i inskolningen av de nya som ska hjälpa till med ranking och 
registrering av resultat men detta arbetet ska intensifieras under sommaren så 
arbetsbelastningen kan bli jämnare. 
Styrelsen tackade för rapporten och uttryckte sin tillfredställelse med den ordning som 
registergruppen nu arbetar efter. 



6.2.1 Interna frågor för beslut

6.2.1706 Nytt system för årets hund, LW
Förslagen som inkommit ska delges sällskapen för feedback och beslut ska tas senast 
vid SM.

7 Ekonomisk Rapport

7.1.1701 Ekonomisk rapport, SM
Solveig Marklund rapporterade om ekonomin. Inga stora kostnader är att vänta förrän 
efter SM. 

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. 
Anki Persson har skickat en lista på landskoder som Malin Månsson ska försöka få 
listan bekräftad av jordbruksverket.
Inget att rapportera. 

11.1.1703 Avanmälan från seedningssystem (ranking!), GGK (Dk)
En skrivelse är inkommen från GGK som säger att de vill avanmäla sig från 
seedningssystemt. Företrädare för Kallerupbanan menar dock att denna fråga sköts på 
central nivå i Danmark och styrelsen avvaktar besked därifrån. 
Styrelsen har fått rapport av det danska förbundet att frågan är utagerad och avförs 
därmed från dagordningen.

 
 11.1.1709 Gulddiplom från danska meriter, A Persson
 A Persson vill söka gulddiplom till hunden I Am Knatte som enligt uppgift har 20 
 svenska klass 1 tider. Därutöver har det enligt A Persson noterats 11 klass 1 tider i 
 Danmark. 
 Malin Månsson fick i uppgift att ta fram information från gamla protokoll om vad som  
 beslutades om danska resultat. Styrelsen beslöt 2012 att starta ett samarbete med 
 danska Kallerup som skulle utvärderas efter ett år. 
 I protokoll 11/2013 konstaterar styrelsen att klassningen mellan de olika banorna har 
 fungerat men att samarbetet ska avbrytas så tillv ida att inte alla resultat ska klassas. 
 Dock skriver man att: 



 “De hundar som under innevarande år noterat resultat från Kallerupsbanan kan räkna med dessa i 
 sina meriter på samma villkor som vore de svenska, alltså i avseende på poäng till Årets Hund, för 
 elithundsdiplom eller dylikt.”
 Nuvarande styrelses slutsats av detta är alltså att de reultat som noterats under 2013 
 kan räknas med för silverdiplom för hunden I Am Knatte. Detta innebär att han har 21 
 klass ett tider och är därmed klar för ett silverdiplom.
  
 11.1.1711 Ang avstängning, A Persson (7 maj)
 Anki Persson delgav styrelsen sina synpunkter på avstängningen av en annan 
 medlem. Skrivelsen innehöll referenser till händelser som författaren menade borde 
 ha renderat liknande eller kraftigare åtgärder men som enligt henne hade lämnats utan 
 åtgärd. 
 Alla medlemsfrågor hanteras i första hand av sällskapen och förbundsstyrelsen tar bara 
 hand om ärenden där sällskapens åtgärder ej fungerat. De händelser som författaren 
 refererade till har alltså hanterats av sällskapen.
 
 11.1.1712 Dispensansökan för TV-inspelning, L Wicander
 TV produktionsbolaget Yarowskij håller på att producera ett TV program som heter 
 Duellen och som ska sändas i SVT i höst. De hade kontaktat SHS och ville spela in ett 
 avsnitt på Åkers Kanal med en duell mellan Joe La Bello och en rallybil. 
 L Wicander ansökte därför om att Joe La Bellos deltagande i detta arrangemang inte 
 skall betraktas som ett lopp eller träning enligt regelverkets paragraf B4.

 Styrelsen beslöt att ge dispens för delatagndet med kravet om en utökad 
 veterinärkontroll vid hundens nästa start. Denna ska dokumenteras och insändas till 
 SHCF. Styrelsen mening var att medverkan i detta program är mycket positivt för 
 sporten och hundens tränare har god kunskap och erfarenhet. Med tillägge om utökad 
 veterinärkontroll ansägs därför djurskyddet kunna upprätthållas.

 11.1.1713 Brådskande ärende, L Burman
 Författaren av skrivelsen ifrågasatte hur ändringen av spärrklass för whippet hade 
 kunnat dyka upp på Cimbias hemsida innan det nämnt i ett officiellt protokoll från 
 förbundsstyrelsen. 
 Styrelsen höll med om det olämpliga i detta coh diskuterade igenom sina rutiner så 
 detta inte kommer att upprepas. 

 11.1.1714 Fråga om spärrklass, Å Eriksson
 En skivelse har inkommit som ställer frågor kring styrelsens beslut att flytta 
 spärrklassen för whippet. Detta beslut grundades på statistik över förra årets resultat 
 och syftet med beslutet var att så många som möjligt ska kunna delta i så jämna lopp 
 som möjligt. Även en skrivelse från Åsa Wall ikom med liknande innehåll (se nedan) 
 och denna innehåller samma uppgifter som styrelsen grundade sitt beslut på. 
 Statistiken bifogas detta protokoll. 

 11.1.1715 Spärrklass, Åsa Wall
 Se svar ovan. 
 



 11.1.1716 Inlägg från FB-tråd, X X
 En medlem har informerat styrelsen om en FB-tråd där några medlemmar uttrycker sig 
 olämpligt angående styrelsens arbete m.m. Frågor angående denna karaktär hänvisas 
 alltid först till berört sällskap.
 Medlemmen uppmanas därför att skicka inlägget direkt till de sällskap som berörs för 
 en första åtgärd enligt stadgans kapitel 7 och överenskommelsen från 
 ordförandekonferensen.

12. Tävlingsfrågor

12.1.1702 Ansökan om utökande av tävlingsdagar, SHS (K Andersson)
SHS ansöker härmed om att få ytterligare en tävlingsdag 2017. Man önskar lägga till onsdag 2 
augusti för att på så vis få till en sommarveckan i Stockholm under en period då många har 
semester. De vill även flytta lördag 5 augusti till söndag 6 augusti.
Förbundsstyrelsen kontaktade SDA/GHK innan beslut. De hade inga invändningar mot den 
extra dagen men önskade att helgtävlingen skulle ligga kvar lördagen den 5 augusti. Styrelsen 
beslöt enligt detta förslag.  

12.1.1703 Dispensansökan Stunning Romeo, J Svensson
Tränaren för Stunning Romeo hade ansökt om dispens för att få starta mot bättre klass än den 
som hunden fått vid registrering i Sverige (K5). Lars Wicander hade haft kontakt med 
tränaren och frågan löstes utan åtgärd från styrelsen. 

13. Domarfrågor

13.1.1701 Licenslopp, L Marklund
L Marklund ställde frågor kring licenslopp i avseende på handlsäpp och regeln att licenshund 
måste passeras eller passera annan hund under loppet. Författaren menade att detta borde 
diskuteras inom domarkåren och förbundsstyrelsen beslöt att det skulle tas upp under 
domarkonferensen. 

14. Informationspunkter

15. Övriga frågor

16. Kalendarium, 2017
Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19,00. 

17. Mötets avslutande
Vice ordförande Una Modig avslutade mötet.


