
Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 11/2018

Tid: 27 sept, 19.00
Plats: telefonmöte
Deltagare: Una Modig, Lars Wicander, Dessi Hedin, Camilla Johansson, Mike Berglund,
Torbjörn Ståleberg, Solveig Marklund, Isabella Ståhl & Malin Månsson

1. Mötets öppnande
Una öppnar mötet.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Till sekreterare valdes Dessi Hedin, justerare Malin Månsson.

3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes utan ändringar. 

4. Föregående protokoll
Föregående protokoll är utlagda. Minnesanteckningar från domarkonferensen skickas ut 
inom kort.

5. Rapporter

A. Ledningens rapport, UM & MM

- Skrivelse angående whippets och policydokumentet. Besvarad. 
- Rapport om överträdelse om regel för vila, hundägaren kontaktad och en påminnelse 

gick ut på SHCFs hemsida

B. Rapport från tävlingsansvarig, LW & CJ
- Fråga om uppdatering av tävlingsinbjudan
FS svar: Vi anser inte att vi kan skicka ut ny inbjudan eftersom det kan innebära att flera 
versioner då finns i omlopp vilket kan komplicera för tävlande. För ändringar i 
tävlingsinbjudan hänvisas till sällskapens hemsidor. 

- Ansökan om utökad tävlingssäsong 7HS
FS svar: 7HS vill anordna ytterligare tävlingar den 11 och 18 november. Ansökan godkännes 
om vädret tillåter.

- Fråga angående tolkning av tävlingsinbjudan
FS svar: Några medlemmar uttrycker att det upplevs som oklart vad som räknas som 
Elitlopp. Inför nästa år eftersträvar vi att skapa tydligare information om detta redan vid 
säsongsstart i samband med planering. FS ser över frågan inför nästa säsong.



Övrigt:
Lasse rapporterar att det har inkommit anmälningar efter kl. 20.00 som i vissa lägen 
godkänts trots förseningen. Tävlingsledningen har i dessa fall ansett att orsakerna till de 
sena anmälningarna varit relevanta och därmed godkänt anmälan. Dock håller man sig 
uppmärksam på att det inte blir ett återkommande mönster hos vissa tävlande.

Tävlingsledningen har godkänt tillägg av några extralopp vid vissa banor.

Angående anmälning till långloppet för whippet i Borås: en hund hade fallit bort i lottningen 
men missförståndet är nu löst med tävlingsledningen. 

C. Rapport från marknadsföringsgruppen, MB och IS
MB: planerat möte fick ställas in, nytt möte på onsdag.

D. Kommunikation, MM
Inget att rapportera. 

E Bangruppen, UM
Inget att rapportera.

F. Hemsida, SKC
Inget att rapportera.

G. SM-ansvarig, TS
Inget att rapportera.

H. Registergruppen, CJ
Ett stort antal medlemmar glömmer att registrera sina hundar innan de tar sololicens vilket 
gör registreringsprocessen komplicerad. FS har för avsikt att skicka ut en text till klubbar och 
registratorer för att uppmärksamma om detta. FS önskar också att hundägare kontrollerar att 
alla uppgifter om hunden kommit in i registret innan sololicens tas.

I. Utbildning, DH
Arbetet med funktionsbeskrivning går framåt tack vare Solveig som arbetar med att 
kombinera de äldre regelverksnumren med de nyare.

6. Styrelsens arbete

6.2.1804 Översyn av våra rutiner pga GDPR, MB
Mike arbetar vidare i frågan med hjälp av material som är upplagt på hemsidan. Punkten 
flyttas nu över till verksamhetsplaneringen och avförs för tillfället från ordinarie dagordning.

6.2.1807 Remiss av omarbetade förslag till föreskrifter, Lotteriinspektionen
Frågan bordlades. Malin arbetar vidare med extern grupp.

6.2.1810 Förberedelser för regelverksrevidering 2019, UM, 24-25 november
Datum för ordförandemöte (lördag) och FS-möte (söndag) fastställdes till helgen den 24-25 
november. Solveig, Lasse och Sabina sköter bokningar till lägsta möjliga pris.

6.2.1811 Strukna whippets i Midlanda, CJ



Det har kommit till förbundsstyrelsens kännedom att vissa hundägare ofta stryker sina 
hundar efter att lottning och rankning offentliggjorts. Inför nästa regelverksrevidering kommer 
vi diskutera möjligheten att göra ett tillägg angående detta för att undvika upprepad 
förseelse. Två av medlemmarna i förbundsstyrelsen får i uppdrag att undersöka vad som 
kan ses som en rimlig gränsdragning i frågan.

7. Ekonomisk Rapport
- Inbetalningar till förbundet fungerar mestadels bra. 
- FS har ca. 130 000 kr. på kontot.
- Debiteringen för SM-konferenser kommer vara färdig inom kort.
- Kontokortet till kassören är ännu inte färdigt på grund av felaktig adress i 

Bolagsverket. Lasse ser över detta i egenskap av firmatecknare. Adressen ställs till 
kassören. Förhoppningsvis kommer ett nytt kort inom en vecka.

11. Skrivelser

11.1.1816 Burar från Landskronabanan, SDA-GHK
Malin tar kontakt med berörd klubb för ett förtydligande i frågan och återkommer snarast till 
styrelsen. Möjligtvis kan man vända sig till bangruppen för vägledning i ärendet.

11.1.1818 Överklagan avseende harstopp vid 515m på Åkers Kanal, SHS
Bangruppen avslår tills vidare överklagan eftersom den var överens när detta beslut 
fattades. Det är okänt hur stor påfrestning det är för hundarna att stanna i en kurva men FS 
önskar åberopa förebyggande djurskydd. Dock bordlägges det definitiva beslutet medan 
Åkers Kanal åtar sig att undersöka möjligheten att stanna på rakan före kurvan. Lars sköter 
kontakten med Åkers Kanal.

14. Domarfrågor

18.01.1802 Ny B-domare.
Gästrikeklubben gratuleras till en ny B-domare (Ronny Wiggfalk).

18.01.1803 Skrivelse, T Åberg
En önskan har inkommit från en domare om ökad kommunikation mellan förbundet och 
domarkåren angående uppdateringar i regelverket.

FS svar: Domarna bör själva hålla sig uppdaterade med dopingreglementet men FS 
instämmer i att kommunikationen mellan förbund och domarkår kan förbättras. I de fall då 
regler ändras mellan ordinarie revideringar kommer domarna få uppdatering av FS, i övriga 
fall hänvisas till egen inläsning av ordinarie revideringar.

15. Övriga frågor

16. Kalendarium, 2017
Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19.00.

17. Mötets avslutande
Ordförande Una Modig avslutade mötet.


