Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 08/2018
Tid: 27 juni, 19.00
Plats: telefonmöte
Närvarande: Una Modig, Lars Wicander, Dessi Hedin, Camilla Johansson, Mike Berglund,
Torbjörn Ståleberg & Malin Månsson

1. Mötets öppnande
Ordförande Una Modig öppnade mötet.
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Dessi Hedin valdes till sekreterare, Malin Månsson till justerare.
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med följande tillägg:
- möten under SM
- extrapunkt under ledningens rapport
- central sponsring till SM
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll är justerat och utsänt.
5. Rapporter
A. Ledningen rapport, UM & MM
- Skånska hundkapplöpningsklubben har meddelat att leverantören av klubbkläder haft
problem att få fram klubbkläder i vissa storlekar. Pga detta gavs en medlem dispens
från kravet på klubbkläder för deltagande vid tävling i Alingsås den 10 juni. Dispensen
gällde bara detta tävlingstillfälle.
B. Rapport från tävlingsansvarig, LW & CJ
Camilla Johansson rapporterade om en incident när SHS gjorde en ändring i sin
inbjudan som påverkade 7HS negativt. Alla ändringar måste godkännas av SHCFs
tävlingsansvariga vars uppgift är just att se om ändringen påverkar någon annans
inbjudan.
Den föreslagna ändringen drogs tillbaka.
Vidare påmindes om vikten av att träningslistor som ska ligga till grund för klassning
enbart ska innehålla hundarnas tävlingsnamn (ej smeknamn). Annars riskeras att trial
och licenslopp inte kan klassas.

Cimbrias midsommartävlingen ställdes in pga problem med utrustningen och
handhavandet av densamma. Dock blev det en mycket lyckad tävling i Järbo.
Frågan om hur många hundar vi får ha i tävlingslopp har tagits upp. Regelverket
angesr att det inte ”bör” vara färre än fyra hundar. FS har haft frågan uppe förut och
har valt formuleringen ”bör” för att inte helt stänga för lopp med färre hundar än fyra.
Frågan kan uppstå vid trehundarslopp där en anmäld hund blir struken. Ett sådant lopp
kan genomföras. Däremot kan man inte från början planera lopp med enbart två
hundar. Ett planerat lopp ska innehålla minst tre hundar.
Detta förtydligande av regelverket kommer tas upp vid nästa regelverksrevidering.
C. Rapport från marknadsföringsgruppen, MB och IS
Bordlades.
D. Kommunikation, MM
Styrelsen har diskuterat möjligheten att skapa en styrelseprofil för Facebook men
frågan skjuts på framtiden eftersom det i nuläget finns alltför många frågetecken runt
hur en sådan profil skulle se ut och vilka funktioner som skulle ingå.
Vi ska däremot bli bättre på att använda vår egen FB-vägg för inlägg och
förtydliganden men utan kommentarsfält.
E Bangruppen, UM
Inget att rapportera.
F. Hemsida, SKC
Arbetet med hemsidan går vidare med mål att den ska vara lätt att uppdatera, innehålla
aktuell information och vara allmänt ”levande”.
Alla behörigheter till gruppen har nu erhållits.
Maria Karlsson som tidigare har erbjudit sig att hjälpa till med hemsidan ska tillfrågas
om hon fortfarande är intresserad.
G. SM-ansvarig, TS
Torbjörn arbetar på att planera konferenserna inför SM-veckan, t .ex. styrelsemöte/
domarmöte och ordförandemöte. Däremot anser FS att tävlingsledarmöte inte kommer
vara nödvändigt under själva SM-veckan utan att eventuella tävlingsledarfrågor kan
tas upp på ordförandemötet.
Bangruppen önskar ha extra möten, bl. a. med harförare. Camilla önskar även ett
registergruppsmöte .
Central sponsring: FS önskar lyfta frågan om vi kan tillsätta arbetsgrupp som vill
arbeta med detta inför 2019 års SM. Sällskapen uppmanas att hitta intresserade
medlemmar som kan bidra i arbetet. Frågan ska tas upp på ordförandemötet.
H. Registergruppen, CJ
Alla tidigare problem med behörighet är nu lösta.

I. Utbildning, DH
Frågan bordlades till nästa möte.
6. Styrelsens arbete
6.2.1804 Översyn av våra rutiner pga GDPR, MB
Camilla arbetar vidare och skickar uppgifter till Mike.
6.2.1805 Policy för bemötande inom hundkappen, UM/MM
Vi uppmanar alla i förbundsstyrelsen och samtliga som är knutna till densamma i olika
externa grupper att skriva under snarast möjligt.
6.2.1808 Incident Cimbria, CM
Mikael Olsson har besökt Cimbria på uppmaning av förbundet. Han upplevde att hartekniken inte
fungerar tillräckligt (för små marginaler jämfört med banrekord) och att banan behöver en ny vagga
till harmaskinen.
Således tas beslutet att om harmaskinen inte är åtgärdad kommer Cimbrias planerade tävling
den 14 juli ställas in. Slutgiltigt besked tas den 7 juli av FS bangrupp. Mikael hör av sig till
Una senast 6 juli med vidare besked om harmaskin.
Mikael Olsson kommer få hjälp att följa arbetet med harmaskinen. Vi håller tummarna för att
problemen kan lösas så snart som möjligt eftersom Cimbrias anläggning är mycket fin och banan i
toppskick.
6.2.1810 Tillägg till regleverk angående boxlottning, LW
Ett problem har uppstått i reglerna för boxlottning. Lars Wicander rapporterade att det förekommit
lopp flera där t ex alla varit mittenhundar. Om t ex två av dessa är MI så får de direkt Box 3 och
Box 4 medans resterande som är MY hamnar i box 1, 2, 5 och 6.
Styrelsen beslöt att följande tillägg till regelverket ska göras: "om lottning gjord enligt regelverket
skulle medföra att MY hamnar innanför MI så ska MI hund/arna flyttas inåt de steg som behövs för
att undvika detta."
Frågan kommer att ses över vid nästa regelverksrevidering.
6.2.1811 Översyn Spärrklass whippet, LW/MB
Efter att ha tittat på tillgänglig statistik beslöt styrelsen att ej ändra i rådande spärrklass . Nästa
översyn görs under vintern.
7 Ekonomisk Rapport
”25-kronan”: Lars Wicander har fått rapport från Solveig Marklund om att hon ännu inte har
fått in från de första tävlingarna. Frågan bordlades till följande möte.
11. Skrivelser
11.1.1809 Olika typer av medlemskap i SKK
Hans Bohman efter kontakt med berörda instanser meddelat att om man är medlem i SvVK så
har man även fullt medlemskap i SKK.

11.1.1810 Regelverksfrågor, Hanne Andersen
Frågor inkom om användandet av E14 och spärrklass. Spärrklass behandlades ovan.
Angående användandet av E14 så ska registergänget tillfrågas om denna regeln är relevant.
11.1.1811 Fråga om löptikar, Å Å Eriksson
En fråga inkom angående vilka regler som gäller för löptikar vid tävling. Nuvarande regelverk
gäller och FS påminner om att det är ägarens ansvar att avgöra om en löptik är i kondition att tävla.
14. Domarfrågor
14.1.1801 B-domare NHK
FS godkänner Maritha Nordström till B-domare och registrator för Norrbottens Hundkapp.
15. Övriga frågor
Åsa Wall har inkommit med en fråga om vad som gäller när man kommer tillbaka till sporten
efter längre tids frånvaro och vill återuppta sin tränarlicens. Svaret är att det är sällskapet som
avgör huruvida medlemmen har kompetens för att återfå sin licens eller om denne behöver
genomgå en ny utbildning.
16. Kalendarium, 2017
Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19,00.
17. Mötets avslutande
Ordförande Una Modig avslutade mötet.

