Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 03/2018
Tid: 1 april, 20.00
Plats: telefonmöte
Närvarande: Una Modig, Solveig Marklund, Malin Månsson, Dessi Hedin, Esbjörn Eriksson,
& Lars Wicander
Ej närvarande: Hans Bohman, Sabina Kleväng Callert, Mike Berglund & Torbjörn Ståleberg
1. Mötets öppnande
Una Modig öppnade mötet.
2. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utsågs Solvig Marklund.
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes till att bara innehålla förberedelser för kongressen samt nya
ärenden.
4. Föregående protokoll
Protokoll 1/2018 är ännu ej justerat och utsänt. Styrelsen beslöt om en ändring av en
formulering och därefter kan protokollet utsändas.
5. Ledningens rapport
Inget att rapportera.
6. Styrelsens arbete
6.2.1 Interna frågor för beslut

6.2.1715 Förberedelser kongress 2018, HB
- Solveig rapporterade om kontakten med hotellet.
-Valberedningens förslag är inkommet och utsänt. Revisionsberättelsen och
dagordning går ut måndag den 2 april.
- Förra året utsågs årets greyhound respektive årets whippet. Dessa röstades fram från

de olika divisionsvinnarna. Eftersom divisionstävlingarna togs bort kommer denna
titel inte delas ut i år utan vi återgår fullt ut till det gamla systemet.
6.2.1801 Villkor för olycksfallsförsäkring, LW
Styrelsen har fått signaler om att det finns tveksamheter om skador som uppstår vid
kapplöpning täcks av viss olycksfallsförsäkring. Lars Wicander fick i uppdrag att ta
fram mer underlag i frågan.
6.2.1802 Förnyelse av utgivningsbevis från PRV, MM
PRV har meddelat att vårt utgivningsbevis för Svensk Hundkapp går ut den sista
december 2018. Styrelsen beslöt att inte förnya detta.
6.2.1803 Distans för SM 2018, MM
Styrelsens beslöt vid tidigare möte att tillfråga sällskapen om vilken av de två
medeldistanserna på Åkers Kanal GP som föredrogs som SM distans och varför.
En övervägande majoritet av sällskapen har angett distansen 550 meter. De argument
som anges är säkerhet i teknik och för hundarna (harstoppet), samt att distansen 550
meter är bättre ur ett sportsligt och publikt perspektiv.
Förbundsstyrelsen beslöt därför att SM 2018 ska avgöras över 550 meter.
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11. Skrivelser
11.1.1802 Tolkning av stadga, H Andersen
Författaren av skrivelsen bad styrelsen om en tolkning av stadgan i avseende på frågan
om det krävs huvudmedlemskap i sällskap för att kunna registreras som tränare.
Förbundsstyrelsen kunde konstatera att definition av medlem görs i stadgan § 2.02.05
och § 2.02.06 under kapitel 2 Medlemskap / Normalstadga för sällskap. För att få
kallas medlem ska kriterierna i stadgan uppfyllas.
Det är upp till varje sällskap att styra över avgifter och benämningar av sina olika
medlemmar. Om ett sällskap väljer att tex. kalla personer som ej uppfyller
medlemstatus för sällskapsstödjare eller något liknande så kommer dessa personer inte
att räknas in i medlemsantalet och har då inte heller rätt att bli tränare.

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

