Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 13/2017
Tid: 28 sept, 19,00
Plats: telefonmöte
Kallade: Hans Bohman, Solveig Marklund, Malin Månsson, Sabina Kleväng, Dessi Hedin,
Una Modig & Torbjörn Ståleberg

1. Mötets öppnande
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 men ej utsänt.
5. Ledningens rapport.
Ett ärende inkommet angående olämpligt uppträdande på banorna. Ärendet skickas
vidare till dennes sällskap.
Hans Bohman rapporterade vidare att ett möte är bokat med SKK för att diskutera
eventuella andra lösningar än obligatoriskt medlemskap.

6. Styrelsens arbete
6.1.1 Interna ansvarsområden, rapporter & frågor för beslut
6.1 - A. Rapport från tävlingsansvarig, LW
Förändringar i tävlingskalendern.
- SkeHk har ställde in den 16 september.
- Järbo ställde in den 30 sept.
- Cimbria har fått godkänt att flytta sin sista tävling till den 4 november.

6.1 - B. Rapport från marknadsföringsgruppen, MM & SKC
- 15 tidningar (Månadens Hundkapp) skickas till veterinärkliniker, hundgymnasier och
någon brukshundsklubb.
6.1 - C. Regelverk/Dokument, MM
Ett förslag till register och ny version av policy är utsänt till styrelsen för
kommentarer.
6.1 - D Bangruppen, UM
Besiktning har skett av Stockholmsbanan. Inga protokoll inkomna varken från SHS
eller 7HS. Una Modig efterlyser.
6.1 - E Hemsida, MM
Vi behöver tillgång till att redigera hemsidan. LW rapport? Årets Hund samt nya
rutiner för utbildning är klara för att läggas upp. Punkten utgick pga LWs frånvaro.
6.1 - F. SM-ansvarig, TS
SHS har SM-möte i oktober. Grupper är bildade. Förbundsstyrelsen ska tillskriva SHS
och ber om analys över hur 515 har fungerat inför beslut om SM distans.
6.1. - G. Registergruppen, MM (adj TL)
Funderar över nya rutiner. Inget att rapportera.
6.2.1 Interna frågor för beslut
6.2.1710 Betr kontrolluppgifter och deklaration av prispengar, LW
Lars Wicander har varit i kontakt med skatteverket och kommer att sammanställa
information om hur sällskap och tävlande ska hantera utbetalningen av prispengar.
Punkten bordlades.
6.2.1711 SM 2019
Sjuhäradsbygdens hundkapplöpningssällskap ansöker härmed att hålla i SM 2019 och
eller 2020.
Från protokoll 11/2016 finns följande att läsa;
“Styrelsen beslöt att tilldela SHS SM 2018 eftersom Stockholmsklubben ligger
tidsmässigt näst på tur. Styrelsen ser positivt på samarbetet mellan Skellefteå/
Midlanda som får första tjing på SM 2019 om de fortfarande är intresserade.”
Styrelsen ska kontakta SkeHK och MiHK för att undersöka om de fortfarande är
intresserade innan beslut tas i frågan.
6.2.1712 Planering inför tävlingsäsongen 2018, LW
Hur gör vi med planeringen inför nästa säsong? Punkten utgick pga LWs frånvaro.

6.2.1712 Uthyrning av banor för tävling inom FCI, DH
Dessi Hedin hade sammaställt ett material om vilka fördelar något slags samarbete
alternativt uthyrning av baor för FCI-kapp skulle kunna innebära för våra sällskap.
Styrelsen beslöt att tillskriva representanter för att efterhöra om intresse finns.
7 Ekonomisk Rapport
7.1.1701 Ekonomisk rapport, SM
Ekonomin är fortsatt god.

11. Skrivelser
11.1.1714 Rödmarkering av strukna hundar, L Burman
En fråga inkom om rutiner angående strykningar av utländska hundar. Detta gäller
endast i svenska tävlingar, då det är bara dem vi kan besluta om deltagande i. MM fick
dock i uppdrag att tillskriva Danmark och efterhöra om hur deras rutiner ser ut.
13. Domarfrågor
14. Informationspunkter
15. Övriga frågor
16. Kalendarium, 2017
Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19,00.

17. Mötets avslutande
Hans Bohman avslutade mötet.

