Dagordning för Förbundsstyrelsemöte 10/2018
Tid: 29 aug, 19.00

Protkoll för Förbundsstyrelsemöte 10/2018
Tid: 29 aug, 19.00
Plats: telefonmöte
Närvarande: Una Modig, Lars Wicander, Dessi Hedin, Camilla Johansson, Mike Berglund,
Torbjörn Ståleberg, Solveig Marklund, Isabella Ståhl & Malin Månsson

1. Mötets öppnande
Lars Wicander utsågs till mötesordförande eftersom Una Modig ej kan delta hela
mötet.
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Dessi Hedin utsågs till sekreterare, och Malin Månsson till justerare.
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg under Övriga frågor.
4. Föregående protokoll
Protokollet från SM-mötena kommer gå ut inom kort.
5. Rapporter
A. Ledningen rapport, UM & MM
- Fråga om karens efter laserbehandling, besvarad.
Nationella dopingreglementet uppger minst 7 dygn som karens.
- Fråga om klassning av saluki, IG och borzoi.
Här gäller samma regler som vid klassning av andra raser men vid lopp i samband med
tävling kan olika klasser sättas ihop så länge tränarna är tillfrågade.
- Frågor om hanterandet av veterinärkostnader.
Skickade till kassören och besvarade av denne.
- Rapport om ny ordförande i CIM.
Janette Holst (tidigare vice ordförande) är nu ordförande i Cimbria HK.
- Förfrågan om stormöte under SM-veckan.

Styrelsen fick en förfrågan om stormöte under SM
Detta bedömdes inte realistiskt att anordna, i synnerhet inte med så snäv tidsram.
- Frågor om hur sällskapen ska förhålla sig till den extrema värmen: Frågorna har
besvarats löpande.
Kommentar från FS: Tävlingsaktiviteter har kunnat genomföras trots värmen och det har
fungerat bra under de förutsättningar vi haft. Styrelsen har inte fått in några rapporter om
incidenter på grund av värmen. SHCF gick i förväg ut med info om hur man hanterar
hunden före och efter lopp. Däremot har träningar och tävlingar inte genomföra på grund
av bevattningsförbud men klubbar har ställt upp och hjälpt varandra.
- Frågor om hur policyn för bemötande ska användas.
Besvarad i mail och på ordförandekonferens. Sällskapen avgör själva hur policyn används.
Ska dock ingå i utbildningen av nya tränare.

B. Rapport från tävlingsansvarig, LW & CJ

- Cimbria meddelade den 3 juli att de inte hade möjlighet att arrangera sin tävling den 14 juli
på grund av fortsatta problem med harmaskinen.
- Vi kan konstatera att arbetet med installation av ny harmaskin kommer vara avslutat inom
kort. Då maskineri och handhavande är godkänt bör nästa tävling kunna genomföras som
planerat. Camilla Johansson skriver ihop ett meddelande att lägga ut på SHCFs hemsida.
- Fråga från SkeHK angående ändring i tävlingsinbjudan. Lopp som inte kunnat avhållas ska
utannonseras till SkeHKs sista tävling. Förfrågan beviljades..
C. Rapport från marknadsföringsgruppen, MB och IS
Bordlades.
D. Kommunikation, MM
Bordlades.
E Bangruppen, UM
Vi har fått in en rapport om egenkontroll, i övrigt har det inte ha kommit in några rapporter i
år. Alla sällskap uppmanas att skicka in sina egenkontroller.
F. Hemsida, SKC
Inget att rapportera. Bordlades till nästa möte.
G. SM-ansvarig, TS
Inget att rapportera i dagsläget. Sällskapens ansökan om att få arrangera nästa års SM ska vara
inlämnad senast 20 oktober.

H. Registergruppen, CJ
Det mesta fungerar bra men vi vill uppmärksamma att mail som ska till reg.gruppen
fortfarande ibland skickas fel och då kan misstag uppstå.
FS vill även uppmärksamma sällskapen på att de varje år bör meddela vilka hundar som inte
är aktiva så att de kan flyttas till arkivet. Detta underletar arbetet och sökningar i registret.
I. Utbildning, DH
Bordlades till vidare.

6. Styrelsens arbete
6.2.1804 Översyn av våra rutiner pga GDPR, MB
Arbetet med denna fråga fortsätter. Inom kort kommer information tilläggas på blanketter och
dokumentet ska publiceras på hemsidan av Camilla Johansson. Dessutom ska sällskapen få
färdigt material för att själva kunna lämna ut information till sina medlemmar. Mike Berglund
kommer även komplettera med information om hur vi hanterar äldre personuppgifter.
Frågan om fotografering under tävling har uppkommit. Styrelsen diskuterade hur detta
fungerar med de nya reglerna och konstaterade att bilder kan omfattas av GDPR. Vi
rekommenderar att sällskapen informerar om att man kan bli fotograferad i samband med
tävling.
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. Några enstaka har ännu inte skickat in sina
underskrivna dokument.
6.2.1807 Remiss av omarbetade förslag till föreskrifter, Lotteriinspektionen
Förbundsstyrelsen har fått en remiss från Lotteriinspektionen. Hans Bohman ansvarade för att
läsa all information och bedömma om det har relevans för vår verksamhet.
Hans Bohmans tolkning är att detta inte har relevans för vår verksamhet. Malin Månsson
kontaktar de som tidigare visat intresse i frågan om att utveckla vårt egen spelverksamhet.
6.2.1808 Incident Cimbria, CM
Banan kommer inom kort bli godkänd för tävling. Se Rapport från tävlingsansvarig.
6.2.1809 Ordförandenas önskan om ett höstmöte, UM
Önskan har inkommit från sällskapen om ett avslutande höstmöte. Styrelsens mål är att ha en
sådan träff i månadsskiftet okt-nov och återkommer om exakt datum.

Förbundsstyrelsen ser detta möte som ett bra tillfälle att inleda processen runt
regelverksändringar som ska beslutas under kongressen 2019.

6.2.1810 Förberedelser för regelverksrevidering 2019, UM
Till ordförandeträffen önskar förbundstyrelsen få in förslag från sällskapen om ändringar i
regelverket för att kunna starta upp en arbetsprocess i samband med mötet.

7. Ekonomisk Rapport
Det finns klubbar som inte rapporterat in 25-kronan för senaste perioden. Veterinärfakturor
har inkommit från ett antal klubbar.
Återbetalning av licenser: 2 st.
Konto: ca 170 000 kr.

11. Skrivelser
11.1.1812 Dispens för tävling med 2 lopp per dag, M Willén
Enligt tidigare beslut tävlar man enligt det aktuella landets regelverk och man behöver därför
inte ansöka om dispens vad gäller tävlingar utomlands.
11.1.1813 Klassning, B Ländin
Bo Ländin tar upp frågan kring hur licenslopp ska bedömmas i avseende på hunds klassning.
Styrelsen tog till sig av tankarna i skrivelsen och beslöt att ta med dessa i diskussionerna kring
regelverksförändringar som ska inledas under hösten.
11.1.1814 Salukilopp, L Marklund & EM Lindström Ländin
Vi har en fundering angående rapportering av Saluki samt övriga udda raser under tävling.
Ett förslag har inkommit att även resultat uppvisningslopp ska kunna registreras, under
förutsättning att hundarnas har registrerade tränare. Ett annat förslag är att lopp med raser som
har få licensierade hundar ska kunna vara officiella även med två deltagare.
Styrelsen tog till sig av tankarna i skrivelsen och beslöt att ta med dessa i diskussionerna kring
regelverksförändringar som ska inledas under hösten.
11.1.1815 Frågor, R Wiggfalk
Författaren till skrivelsen hade frågor om remissrundan som gick ut till sällskapen i avseende
på distansen för SM 2018 samt angående beslutet att flytta harstoppet efter lopp på distansen
515 meter på Åkers Kanal.
Att flytta harstoppet är beslutat av bangruppen. Deras beslut är det som gäller eftersom SHCF

har delegerat banfrågor till dem. För motivering till beslut bör författaren till skrivelsen
kontakta dem.
I avseende på remissen om distans för SM inkom svar från 7 sällskap varav 5 röstade på
distansen 550 meter. De vanligaste anledningarna som angavs oro för det nya harstoppet och
tekniska problem med tidtagningen på distansen 515 meter.
11.1.1816 Burar från Landskronabanan, SDA-GHK
SDA-GHK uttryckte sitt intresse för burar från den avvecklade banan i Landskrona. Dessa
burar ägs av SkHk och är därför inte förbundsstyrelsens sak att ta ställning kring.
11.1.1817 Förfrågan från Månadens Hundkapp, N Bliding
Månadens Hundkapp önskade en liknande sponsring som förra hösten då styrelsen köpte max
10 tidningar från svarje nummer (i den mån det fanns överblivna tidningar) och skickade till
exempelvis veterinärkliniker som marknadsföring. Styrelsen beviljade denna förfrågan och tar
gärna emot tips på var de bäst kan läggas ut.
14. Domarfrågor
Inget att rapportera.
15. Övriga frågor
Kompressionstäcken: Förbjudet att använda inom prov/tävlingsområdet.
Förbundsstyrelsen har erhållit detta svar från Dopingkommissionen men vill gärna arbeta
vidare med frågan, i synnerhet som vi inte fått en motivering. Vi kommer ställa frågan på nytt
samtidigt som vi framlägger information i ämnet. Detta blir en fråga att arbeta med under
vintern.
16. Kalendarium, 2017
Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19,00.
17. Mötets avslutande
Vice ordförande Lars Wicander avslutade mötet.

