Minnesanteckningar från ordförandekonferens, 2018-07-23
Närvarande:
Una Modig SHCF ,Lars Wicander SHCF, Mikael Lindskog 7HS, Palle Werdelin SkHk,
Robert Jansson SDA/GHK, Johnny Ståhl GHS, Michael Olsson MiHk, Jeanette Holst CIM,
Ann-Sofi Olsson VHS, Åsa Wall NHK, Solveig Marklund SkeHk, Agneta Pettersson SHS &
Sture Johansson NoHS/ÖHK
1.Rapport från sällskapen.
NoHS/ÖHK: Tävling fungerat bra. Upplever att hundkappen fortfarande är okänd för
många, svårt att få media att ställa upp.
7HS: Intensiv säsong. God stämning i klubben. Införskaffat Live-kamera, spännande.
SDA/GHK: Bra tävlingar bra samarbete med 7HS. Ett ökat antal medlemmar på
Whippetsidan.
SkHk: Stökig start på säsongen, styrelseproblem, som håller på att redas upp. Startat
arbete med att gå ihop med 7HS.
GHS: Bra tongångar nya hundar och medlemmar.
VHS: Positivt att securitas hundträning samt en del andra hundevenemang inhyrda på
anläggningen. Trygg medlemsgrupp. Svårigheter med ekonomin.
MiHk: Positiv stämning, några nya hundar dock ingen ökning av medlemsantalet. En
tävling inställd. Mikael informerade om att det finns en nyhetsflash GoBiten på Facebook,
där man kan rapportera och lägga ut när det gäller tävlingar och evenemang.
CIM: Några nya medlemmar. En tävling genomförd i maj. Extra årsmöte då ordförande
avgick och en vice ordförande tillsattes på posten. Problem med harmaskinen men ska
vara på gång att renoveras.
NHK: Trevlig träningshelg genomförts. Många prova på dagar med stort antal hundar. Få
arbetande medlemmar. Svårt få de nya medlemmarna att ställa in sig på att börja tävla
men tränar ofta.
SkeHk: Bra stämning i klubben. Ser fram emot att få genomföra SM 2019. Ingen ökning i
antalet medlemmar, en inställd tävling.

SHS: Bra bana, positiv unghundsträning. Bra uppslutning från medlemmarna med arbetet
inför SM och andra evenemang. Strul med målfoto har fått lånat in från annan klubb. Inga
förändringar i medlemsantalet.
2. Rapport från Förbundsstyrelsen:
FS har organiserat upp sig i ansvarsområden:
Registergruppen: Det är viktigt att rätt blanketter används när man skickar in uppgifter till
registergruppen.
Utbildningsansvarig: Material att använda för utbildning av de olika funktionärerna i
sällskapen håller på att uppdateras, skickas ut när det är färdigställt.
Det är viktigt att informationen som kommer till sällskapen förmedlas vidare. Observera att
ni i sällskapen behöver rikta utskicken till de medlemmar i klubben som behöver få veta
snabbast. Det är ordförandes ansvar att förmedla kunskap om regelverk och stadga om
några förändringar sker.
3. Återkoppling från föregående möte:
- Arrendeavtal: Viktigt att alla klubbar vet vad avtalet innehåller. I dagsläget verkade alla
ha kunskap om det.
- Försäkringar: Vad omfattar försäkringen, uppmanade alla att se över ordentligt vad som
gäller och vad den omfattas av.
- Möte direkt efter kongressen: Upplevdes positivt. Finns behov av träff för ordförande efter
säsongen. Där kan det diskuteras hur har det varit hur kan det bli bättre, vad ska vi tänka
på inför nästa säsong.
-Veterinäravgift & Linneas lista: Kassörerna måste få bättre information från FS om hur
och när inbetalningar ska göras. Det har inte fungerat fullt ut.
- Central sponsring SM. Finns nu en grupp med deltagare från de olika sällskapen som
ska arbeta med det. Skulle underlätta för sällskapen om det fanns central sponsor.
Torbjörn Ståleberg är ansvarig för detta.
4.Policyn - hur använder vi den?
Olika hur den används en del har låtit medlemmar skriva under och arkiverat dessa. Det är
upp till varje sällskap om man kräver underskrift. Den gäller samtliga medlemmar även
familjemedlemmar, bör gås igenom med jämna mellanrum, ska ingå i utbildningen av nya
tränare.
5. GDPR
Mike Berglund ansvarig för information om hur den används. Det arbetas med ett
informationsblad.

6. Hur ska vi bli bättre på at ge information inom sporten?
Viktigt att alla meddelanden når fram till berörda parter, sällskapen måste informera FS
vart information ska skickas så det hamnar hos rätt person. Önskemål från VHS om en
ordförandegrupp på FB för att kunna ventilera och stötta varandra i olika frågor även delge
positiva åsikter. Godkändes av de övriga sällskapen. Agnetha Pettersson ordnar en sådan
grupp.
7. Hur får vi fler intresserade av sporten?
Dela med oss på våra sidor av vad vi håller på med visa att vi finns. Lägg bara ut det som
är positivt. Framför allt DELA INTE SKIT! Uppmana att ej dela otäcka inslag som dyker
upp på FB, det ger inte nåt positivt för vår sport.

Åkersberga 23 Juli 2018
Vid protokollet Solveig Marklund

