Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 12/2017
Tid: 27 aug, 15,30
Plats: telefonmöte Närvarande: Hans Bohman, Lars Wicander, Solveig Marklund, Malin Månsson,
Sabina Kleväng & Torbjörn Ståleberg
1. Mötets öppnande
Ordförande Hans Bohman öppnade mötet.
2. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Torbjörn Ståleberg.
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes utan ändringar.
4. Föregående protokoll
Alla protokoll är utsända och justerade.
5. Ledningens rapport.
Styrelsen diskuterade senaste tidens tävlingar och konsterade med viss oro att det varit många
förflyttningar i tävlingskalendern och inställda tävlingar. Cimbria har vid två tillfällen varit tvungna
att avblåsa tävlingen på grund av tekniska bekymmer, något som styrelsen ser mycket allvarligt på.
Kontakter är tagna med klubben som har försäkrat att flera åtgärder ska vidtas. Ordförande
rapporterade till mötet om att åtgärderna var genomförda och målet är att banan ska besiktigas innan
tävlingen nästa helg.
6. Styrelsens arbete
6.1.1 Interna ansvarsområden, rapporter & frågor för beslut
6.1 - A. Rapport från tävlingsansvarig, LW
Förändringar i tävlingskalendern.
-Midlanda ställde in den 26 aug.
- Järbo ställer in den 23 sept pga funkionärsbrist. Nytt datum den 15 oktober.
-Tävlingsinbjudan för sept-okt har sänts ut.
6.1 - B. Rapport från marknadsföringsgruppen, MM & SKC
-Kalendrarna SkHk har rapporterat att de har sålt och fått betalt för 115 kalendrar. Solveig fakturerar
dessa.

6.1 - C. Regelverk/Dokument, MM
Inget att rapportera.
6.1 - D Bangruppen, UM
Besiktning har skett av Stockholmsbanan. Inväntar protokoll.
6.1 - E Hemsida, MM
Inget att rapportera.
6.1 - F. SM-ansvarig, TS
Torbjörn Ståleberg har knutit kontakt med SM-ansvarig i SHS.
6.1. - G. Registergruppen, MM (adj TL)
Under hösten har registergruppen identifierat en del svagheter i vårt system för registrering. Dessa ska
rättas till under vintern och nya rutiner ska utformas. Malin Månsson och Theres Lindström ansvarar för
att ta fram förslag på rutiner. I detta arbete ska även rutiner för ID-bok och registratorer tas med.
6.2.1 Interna frågor för beslut
6.2.1706 Nominering till Årets hund & Elithundsdiplom, LW
- Årets Hund
Information om det nya systemet för hur hundar nomineras till utmärkelsen Årets Hund ska läggas i en
egen flik på hemsidan. Lars Wicander har tagit fram en lista på aktuella hundar så här långt. Denna lista
kommer också att publiceras och uppdateras ca en gång i månaden. En komplett lista på nominerade
skall skickas till sällskapen i november/december. Resultat som noterats i andra länder är inte grund för
nominering men kan, i de fall som hunden nomineras i kraft av sina svenska resultat, användas i
värderandet av hundens meriter vid röstningen. Endast hundar med tränare bosatta och tävlandes för
svenska sällskap kan nomineras till årets hund.
- Elithundsdiplom
Många har uttryckt en vilja att få silverdiplom på hundar som inte längre är aktiva. Styrelsen beslöt
därför att icke aktiva hundar som noterat tillräckliga resultat för silverdiplom (men ej guld) ska kunna
begära ut detta.
Resultat som noteras i Danmark och därför klassas enligt vår modell kan på samma sätt som de svenska
räknas med i våra elithundsdiplom. Elithundsdiplom kan dock bara sökas av hundar med tränare bosatta
och tävlandes för svenska sällskap.
6.2.1707 Förslag till genomförande av inofficiell solotävling, DH
Dessi Hedin har utformat ett förslag för hur man kan ordna en inofficiell tävlingsform för hundar som
klarar av att springa motsvarande sololopp men inte kan eller vill lösa vanlig licens. Styrelsen
konstaterade att innehållet är utmärkt men att texten behöver redigeras. Skickar ut till klubbarna när
materialet är genomgånget. Punkten bordlades.
6.2.1709 Ändrad skatteadress, LW
Styrelsen beslöt att ändra SHCFs skatteadress till: c/o Wicander Garnsviksvägen 50 184 42 Åkersberga

7 Ekonomisk Rapport
7.1.1701 Ekonomisk rapport, SM
Ekonomin är fortsatt god.
7.1.1702 Betalkort för SHCF
Styrelsen beslöt att ordna ett betalkort till kassören för att på ett enklare sätt kunna administrera sina
löpande kostnader. Hans Bohamn och Solveig Marklund ansvarar för detta.
11. Skrivelser
11.1.1707 Användning av kompressionstäcken, J Ekman
Styrelsen fick under september 2016 en fråga om hur användningen av kompressionstäcken stämde med
dopingreglementet. Frågan ställdes till dopingkommisionen som nu har inkommit med ett svar som
behöver förtydligas. Styrelsen har kontaktat dopingkommisionen och avvaktar svar. LW och MM
ansvarar för kommunikationen. Inget att rapportera.
11.1.1710 Dispens Licenslopp, S Hasa
En ansökan inkom där man önskade dispans för att köra ett licenslopp för salukis med enbart en
stödhund. Motivering var svårigheter att hitta licensierade stödhundar i vår ras. Styrelsen beslöt att
godkänna dispensenansökan.
11.1.1711 Protest, A Pettersson
Protest inkommen angående domslut. Styrelsen kunde konstatera att domaren gjort en felaktig
bedömning. Enligt regelverket kan ej diskvalifikationen tas bort. Eftersom det funnits en tidigare
förseelse med viddtagna åtgärder så beslöt förbundstyrelsen att med omedlebar verkan dra in
domarlicens för M-L Ericsson. Lars Wicander meddelar styrelsens beslut.
11.1.1712 Dispens, M Willén
En dispensansökan inkom för att vid ett tillfälle tävla två whippets i Finland under två dagar i följd i
september. Styrelsen beslöt att godkänna dispensansökan med motiveringen att veterinärbesiktning sker
på finska banor och med kravet att genomföra en utökad besiktning vid nästa start.
11.1.1713 Protest mot resultat på Åkers Kanal, K Andersson
En protest inkom angående resultatet i lopp 3 på Åkers Kanal 2 aug. Hunden Superlove som bedömdes
som tvåa när målfotot inte fungerade. Enligt ägaren var det helt klart att hon vann. Stillbilder från film
skickades in och efter att ha gått igenom materialet beslöt styrelsen att godkänna protesten och justera
resultatet.
13. Domarfrågor
13.1.1703 En protest har inkommit mot ett domslut i Alingsås den 6 augusti 2017. Styrelsen gick
igenom materialt och fann att domslutet är felaktigt. Dock finns enligt vårt regelverk ingen möjlighet att
ändra ett domslut. Eftersom styrelsen tidigare haft ärenden av allvarlig karaktär med den aktuella
domaren och även tidigare vidtagit åtgärder, så beslöt förbundsstyrelsen att med omedlebar verkan dra
in domarlicens för ML Ericsson. Lars Wicander informerar domaren och sällskapet om beslutet.

15. Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
16. Kalendarium, 2017
Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19,00.
17. Mötets avslutande
Hans Bohman avslutade mötet.

