
 

 

Minnesanteckningar Ordförandemöte 191123 

Närvarande: Agnetha Pettersson, Lars Marklund, Palle Werdelin, Sture Johansson, Judith Ekman, Nils 

Marklund, Mikael Ohlsson, Tom Pörhö, Maritha Nordström, Una Modig 

 

Diskussion stadgar: 

Arbetsplikt i stadgarna?  

Är inte en sak att skriva in i stadgan. 

 SHS har skrivit på hemsidan och i medlemsansökan att huvudmedlemmar har 

funktionärsplikt. Det står även på medlemsansökan att stödmedlemmar gärna får hjälpa till 

 VHS har delat upp bankroppen i tårtbitar där medlemmarna ansvarar för en bit var och en 

medlem har tagit på sig att klippa gräs  

Olika medlemsvarianter (sällskapen beslutar själva vilka varianter som erbjuds) 

 Huvudmedlem 

 Familje- stödmedlem 

 Supporter 

Inkomna förslag (i kursiv text): 

Lämpligt är även att paragraferna formuleras enhetligt antingen: 
§ a.b.c eller § a:b:c. 
I nuvarande gällande stadga skrivs det olika i kapitel 1,2,7 och 4,5,6. 

- Mötet godkänner att små förändringar som exempelvis den ovan får göras utan att beslut 

ska tas på kongress. 

Dags att korrigera upp stadgan så att den innehåller kapitel 1-6, inte som nu 
1-7 och kapitel 3 Borttagen 2016 

- Mötet avslår detta förslag. Denna förändring innebär ett stort jobb med risk för att 

hänvisningarna blir fel. 

§ 7.03.04 
3:e stycket B-licensierad tränare bör bytas till Licensierad tränare. 

- Mötet godkänner detta förslag med tillägg att blanketten för ansökan om tränarlicens ändras 

samtidigt. 

 
 
 



 
 
 
 
§ 4:04 Dagordningen: 
punkt 19 Val av: 
Jämna år 
– en förbundsordförande 
– tre ordinarie förbundsstyrelseledamöter 
– två förbundsstyrelsesuppleanter 
Ojämna år 
– en vice förbundsordförande 
– två ordinarie förbundsstyrelseledamöter 
– en suppleant 
Förslag till förändring av punkt 19: 
Jämna år 
– en förbundsordförande 
– två ordinarie förbundsstyrelseledamöter 
– två förbundsstyrelsesuppleanter 
Ojämna år 
– en vice förbundsordförande 
– tre ordinarie förbundsstyrelseledamöter 
– en förbundsstyrelsesuppleant 
Detta för att inte 60% av styrelsen ska försvinna om ingen sittande ställer upp 
för omval. 

- Mötet avslår detta förslag utifrån att det har fungerat tillräckligt bra i många år. 

Efter mötet sammanställer förbundsstyrelsen förslagen som handlar om stadgan. 

Detta skickas (tillsammans med förbundsstyrelsens egna förslag till ändringar) till 

sällskapen under december. 

Senast den 31 januari går ett förslag till färdig stadgetext ut. Denna ska behandlas 

på sällskapens årsmöte. Tankar från dessa möten ska skickas in absolut senast den 

sista februari. 

Senast den 15 mars kommer det färdiga förslagen från förbundsstyrelsen och denna 

kommer att behandlas på kongressen. 

 

Information om sammanställning av skaderapport  

 Sammanställning från varje bana kommer att skickas till respektive sällskap, rapporten i sin 

helhet kommer att skickas till bangruppen 

 Det kommer domarrapporter som saknar väsentlig information, tex diskade hundar, detta 

måste bli bättre 

 Lars Marklund kommer att ta fram ett förslag på ny utformning av domarrapport och 

licensrapport 

Bangruppen önskar att sällskapen lägger mer kraft på att göra en ordentlig besiktning av banan. 

Besiktningsprotokollet kommer att ses över och utvecklas, ändring av ja/nej till UA (utan 

anmärkning)/A (anmärkning). 

Galler för öppningen mellan burgallren ska fortsätta att utvecklas och utvärderas.  



Diskussion kring de olika grupperna som finns, Bangrupp, Marknadsföring/framtidsgrupp, 

Elitseriegrupp, Domargrupp, Tävlingsledargrupp. Informationsspridningen från möten inom vissa 

grupper sker inte i tillräcklig omfattning, hur ska vi lösa det? Vilket mandat ska grupperna ha? 

- Kvittens från gruppens medlemmar på att mail är mottagna för att säkerställa att alla 

mottagit information. 

- Gällande Elitgruppen så ska VHS återkomma med vem som ska representera dem. Agnetha 

Pettersson är from nu representant för SHS. 

- Vid beslut i Elitgruppen så skickas det in till SHCS så att besluten läggs med i protokoll från FS. 

- Mailkonto som medlemmarna i gruppen har tillgång till skapas (av gruppen).  

FS tar fram ett förslag på hur arbetsgrupper ska arbeta  samt förslag på vilket mandat respektive 

grupp har. 

Övrigt: 

 7HS ställer frågan om vilken distans SM ska köras på 2020, 492 eller 550 –  

Tillägg 191204 – fråga skickas till sällskapen om vilken distans som de föredrar. Svar skickas 

till SHCF senast den 15 januari 

 Påminner om att ansökan om att arrangera SM 2021 ska in senast 1 december. 

 Uppmaning till sällskapen att skicka in idéer med diskussionsämnen till kongressen. 

 Ska vi sätta ett tak på max antal lopp per tävlingsdag? Frågan skickas till sällskapen på remiss 

- ja eller nej? 

- om ja, hur många lopp per dag?  

- Svar från sällskapen skickas in till SHCF efter alla årsmöten. 

 Information om att när mail går ut från SHCF eller registret, kommer det inte att stå ett namn 

som avsändare, det är SHCF som är avsändare alltid. 


