
 
 
 
Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 10/2017 
 
Tid: 29 juni 2017, 19.00 
Plats: telefonmöte 
Närvarande: Hans Bohman, Lars Wicander, Solveig Marklund, Una Modig, Sabina 
Kleväng, Mike Berglund, Esbjörn Eriksson, Dessi Hedin, Torbjörn Ståleberg  
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Hans Bohman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
1a. Sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet valdes Una Modig. 
 
2. Val av justerare 
Till justerare valdes Solveig Marklund. 
 
3. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 
 
4. Föregående protokoll 
Protokoll 7/2017 ej justerat, protokoll 8 och 9/2017 är justerade och utskickade. 
 
5. Ledningens rapport 
Det är framför allt fokus på SM veckan i Borås som är aktuellt. 
 
6. Styrelsens arbete 
6.1.1 Interna ansvarsområden, rapporter & frågor för beslut 
 
6.1 - A. Rapport från tävlingsansvarig, LW 
- Cimbria, inställd tävling. Hararna strejkade. 
 
Förändringar i tävlingskalendern. 
- NHK ställer in sin tvådagarstävling i augusti.  
- Järbo ställde in sina midsommartävlingar pga. för få anmälda hundar. 
Tänkbar orsak kan vara att SM-veckan ligger så tätt inpå vilket kanske begränsat 
antalet hundar. Får ta med detta vid nästa årsplanering. 
 
6.1 - B. Rapport från marknadsföringsgruppen, MM & SKC 
- Kalendrarna 
SkHk ska faktureras för de kalendrar som sålts. Information om utsända kalendrar är 
har ej inkommit trots påstötningar.  
 
En faktura kommer att skickas på hela beloppet. 
 



 
6.1 - C. Regelverk/Dokument, MM 
Tävlingsinbjudan för juli/augusti är ute på korrektur, annars inget att rapportera. 
 
 
 
6.1 - D Bangruppen, UM  
Boråsbanan kommer att bli besiktigad av Nils Marklund och Mikael Olsson innan SM. 
 
6.1 - E Hemsida, MM 
Inget att rapportera. 
 
6.1 - F. SM- gruppen, TS 
- Planera möten under SM-veckan. 
Domarkonferensen: Fredag 11.00, Lars Wicander och Torbjörn Ståleberg,  
Ordförandekonferensen: Torsdag 11.00, Hans Bohman och Una Modig,  
Tävlingsledarkonferensen: Måndag 11.00, Lars Wicander, Solveig Marklund och 
Sabina Kleväng. 
Förra årets minnesanteckningar tas med på mötena. 
Konfirmerade de beslut som togs tidigare i veckan angående SM tävlingarna för 
Whippets. Dvs att den Öppna klassen utgår pga. för få anmälda hundar samt att 
dispens gavs för att genomföra Veteranklassen med 8 hundar trots att regelverket 
anger 10 som lägsta antal. Styrelsen ansåg denna dispens vara försvarbar. 
Dopingprovstagning: Una Modig och Malin Månsson, kollar på detta. 
Pokaler och täcken är beställda och kommer till SM. 
 
6.1. - G. Registergruppen, MM  
Inget att rapportera 
 
6.2.1 Interna frågor för beslut 
6.2.1706 Nytt system för årets hund, LW 
Nytt system för åretshund kommer att diskuteras på både ordförande- och 
tävlingsledarkonferensen under SM.  
 
7. Ekonomisk Rapport 
7.1.1701 Ekonomisk rapport, SM 
Ekonomin är stabil. 
 
11. Skrivelser 
11.1.1706 Inställda tävlingar, NHK 
Styrelsen i Norrbottens Hundkapp bedömer att det inte finns förutsättningar för att 
genomföra en tävling i år, så därför ställer vi in tvådagarstävlingen sista helgen i 
augusti. 
 
11.1.1707 Tvådagarsträning, NHK 
Jag mailade tidigare om att vi ställer in vår tvådagarstävling sista helgen i augusti. Vi 
hade ju dispens för tvådagarstävling då. Istället för tävling tänker vi ha träning två 



 
dagar; jag förmodar, att dispens gäller även för träning? Om inte, ansöker vi dispens 
för tvådagarsträning för samma raser, samma helg. Vi hoppas på snabbt svar. 
 
Dispensansökan avslås för tvådagarsträning, i enlighet med regelverket, kapitel B4. 
Ägarens ansvar vid träning av hund. Beslutet var enhälligt. 
 
 
 
12. Tävlingsfrågor 
12.1.17034 
Inga att rapportera 
 
13. Domarfrågor 
13.1.1702   
Torbjörn Ståleberg, godkänd som A-domare. 
 
14. Informationspunkter 
 
15. Övriga frågor  
 
16. Kalendarium, 2017 
Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19,00.  
Fysiskt möte slutet på augusti, Hans Bohman och Solveig Marklund tittar på tid och 
plats. 
 
17. Mötets avslutande 

Ordförande Hans Bohman tackade och avlutade möte. 

 


