Protokoll för förbundsstyrelsemöte 5/2019
Plats: telefonmöte
Tid: 25 april 2019 kl. 19.00
Närvarande: Una Modig, Camilla Johansson, Solveig Marklind, Jonas Svensson, Isabella
Ståhl, Maritha Nordström, Jan Helgesson, Steinar Holmström, Christel Tevin, Malin Månsson
från punkt 7.
1. Mötets öppnande
Una öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Maritha utsågs till sekreterare och Steinar justerare.
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll är utskickat till klubbarna. Kongressprotokollet är under justering.
5. Rapporter
A. Ledningens rapport, UM, MM
- Protest inkommen från ÖHK-NoHS angående extra tävlingsdag för SDA-GHK
B. Tävlingsansvarig, CJ
- Örebro och Alingsås har haft ett möte angående protesten som kom in från ÖHK-NoHS.
Utifrån att det är ett stort företag som sponsrar flera sällskap, så kändes det viktigt att den
extra tävlingsdagen blir av för SDA-GHK, samtidigt som jubileumstävlingen hos ÖHK-NoHS
också är lika viktig. Sällskapen är överens om fördelning av lopp och kommer att samarbeta
för att få så bra lopp som möjligt på bägge banorna.
- Regelverket Elitserien
En poäng i fem olika regioner beslutades på tävlingsledarmötet. Efter önskemål så kommer
även en extra bonuspoäng tilldelas den/de som tävlat i samtliga regioner, detta skrivs till i
dokumentet Elitserien. Om lopp av någon anledning ställs in på tävlingsdagen exempelvis på
grund av maskinhaveri, så ska de som är på plats och tävlingsberedda tillgodoräknas
poängen.
C. Marknadsföringsgruppen, JH, SH, CT
- Gruppen ska skriva ett brev till samtliga sällskap med tips på hur man kan marknadsföra sig
samt ta fram en folder som sällskapen kan dela ut vid diverse evenemang
D. Kommunikation, MM, MN
- remiss WhippetSM utskickad
- kongressprotokoll och regelverk utskickat till justerarna
- register och bilagor uppdaterade

- remiss funktionsbeskrivningar inkomna från tre sällskap
- uppdaterad checklista med uppmaning om egenkontroll utskickad
E Bangruppen, UM, JS
-Checklistan för egenkontroller utskickad
-Extra fokus detta år är på harförarna, instruktioner ska skickas ut inom kort.
F. Hemsidan, IS
-Uppbyggnaden pågår och planen är att den ska vara klar för lansering i månadsskiftet majjuni
-Isabella tar in några personer som kommer att jobba tillsammans med henne
G. SM-ansvarig, JH, SH
-Jan har jobbat med att få in sponsorer och har kontakt med Skellefteå
-Diskussion kring SHCFs ansvar gällande SM.
- SHCF ansvarar för att få sponsring med rikstäckande avtal och arrangerande
sällskap jobbar mot lokala företag.
- SHCF kan vara behjälpliga med att ta fram material som kan användas för att sprida
information kring hur exempelvis hur man får parkera på campingen, hur
hundhållningen på tävlingen ska vara etc
-Gruppen är välkomna att vända sig till tidigare ansvariga i FS samt arrangerande sällskap
H. Registergruppen, CJ
- Fråga från L Marklund om hur många som har tillgång till databasen, Det är 9 stycken efter
att Maria K gått in, som har tillgång till databasen. Ansvarsfördelning är gjord och de
personer som har tillgång har olika behörigheter utifrån behov.
-Trots påminnelser så förekommer det fortfarande att licenslopp körs innan hunden är
registrerad
I. Utbildning, SH
-Steinar vill ha en förteckning med utbildningsansvariga i sällskapen, han tar fram ett förslag
på mail till sällskapen. Han avser sedan att kalla till ett telefonmöte för erfarenhetsutbyte etc.
Domarmaterialet som är framtaget ska skickas till Steinar
J. Framtidsgruppen, SH, IS
- Marknadsföringsgruppen och framtidsgruppens arbeten går hand i hand och slås av den
anledningen ihop till en grupp.
-Målet är att nå ut till fler medlemmar och samla input från olika grupper, publik, nya
medlemmar, gamla medlemmar, tränande av olika raser, tävlande etc vad som gör att de
kommit till event/börjat med sporten. Det som kommer fram går sedan att omsätta till tips för
att göra aktiviteter som gynnar medlemstillväxten.
-Steinar kommer att kontakta sällskapens ordförande för att bolla en idé om att göra en
SWAT-analys och målet med den är att hjälpa klubbarna med sina verksamhetsplaner.
Styrelsen ska komma med input på frågor som Steinar kan ställa, deadline för detta är
fredagen den 3 maj.
-Facebookgrupp är bildad
K. GDPR, MM, MN
-Fråga inkommit ang blankett som används inom vissa sällskap, fråga om den ska användas
av samtliga sällskap? Malin och Maritha kommer att hantera frågan.

6. Styrelsens arbete
6.2.1807 Remiss av omarbetade förslag till föreskrifter, Lotteriinspektionen
Steinar och Christel tar på sig uppgiften och Steinar kollar med Bo Ländin om han vill vara
med i gruppen. Eventuellt kan det tillkomma fler medlemmar i gruppen.
-Gruppens uppgift blir att titta på frågan utifrån olika perspektiv och komma med en
redogörelse.
6.2.1812 Att främja sporten, LW & CJ
Deras uppdrag är att se över hur vi kan främja sporten samt ge möjlighet för nya medlemmar
att köpa valpar. Inget att rapportera vid detta möte.
6.2.1901 SKK-utredningen (rapport LW)
-Lars Wicander och Hans Bohman fortsätter jobba med att ta fram information kring vad det
skulle innebära för SHCF att gå in som medlemsorganisation i SKK
7. Ekonomisk Rapport, SM
-164 tsek på kontot
-Kostnaden för kongressen landade på drygt 77 tsek vilket motsvarar kostnaden för tidigare
kongresser
-Inför kommande kongress så måste vi förtydliga vilka riktlinjer som gäller för resor (flyg, bil
etc)
-Mellan 1000-1100 kronor kommer att faktureras varje sällskap
8. Skrivelser
11.1.1805 Dopingkommissionen, J Pettersson MM
Ett mail från Jonna Pettersson har inkommit där hon frågar om SHCF vill ha henne som
representant i dopingkommissionen eller om SHCF vill ersätta henne.
FS har varit i kontakt med kommissionen och fått ett svar från Anders Eriksson, Ordförande
NatDopK
där det framgår att Jonna är den som är utsedd att representera SHCF.
NatDopK:s nästa möte äger rum den 23-24 maj och Una kommer vara den som ansvarar för
kontakten med henne framledes och kommer nu att meddela henne att vi önskar att ha
henne kvar.
-Una skickar med önskan att Jonna fortsätter utreda frågan kring kompressionstäcken. Lars
W får frågan om han kan ta fram fakta om täckenas funktion.
8.19.03 SM, R Wiggfalk – bordlades från förra mötet.
FS har skickat ut frågan på remiss till sällskapen och bett om förslag som så bra som möjligt
kan lösa problemen med vikande anmälningsstatistik för whippet SM. Nya förslag ska alltså
formuleras med tanken att så många som möjligt ska vilja delta och att SM ska hålla en hög
sportslig klass samt behålla sin status som årets viktigaste tävling även för whippets.
Deadline för sällskapen att skicka in sina förslag är 5 maj och ett extrainsatt styrelsemöte är
inlagt den 9 maj kl 19.00 för att gå igenom förslagen.
8.19.07 Dispensansökningar, NHK
1. Ansökan från Norrbottens Hundkapp om dispens ang att lopp med whippet och greyhound
ska innehålla minst 3 hundar.
NHK önskar få dispens att, om så skulle behövas för att få till lopp inom regelverkets tillåtna
klassgränser och för att kunna erbjuda de anmälda hundarna jämnast möjliga lopp, köra 2hundarslopp den 22 juni som speedchallenges/fullvärdiga lopp med klassning. Detta då det

finns ytterst få hundar inom vårt upptagningsområde, norra Norrland, och vi vill göra allt vi
kan för att ge de nya och gamla hundägarna chansen att starta i sitt närområde.
Styrelsen i NHK
-FS beslutade att bevilja dispensen med tillägget att den ska användas restriktivt
2. Ansökan om dispens från Norrbottens Hundkapp om 2-dagarstävling.
NHK ansöker om att få dispens att hålla 2-dagarstävling den 13 och 14 juli 2019 för
kapplöpningshundar, greyhounds undantagna.
Dispensen gäller i första hand hundar av raserna whippet och saluki, men även övriga
vinthundar.
Styrelsen i NHK
-FS beslutade att bevilja dispensen för samtliga raser förutom Greyhound
9. Domarfrågor
-Inga frågor förelåg
10. Övriga frågor
-Fråga kring Elitlopp och Camilla informerar om att Elitlopp alltid är öppna uppifrån
-Åsa Wall hjälper till med Elitlistorna
11. Kalendarium, 2019
-Telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00.
Mötet i maj flyttas till 27 maj
OBS - extra möte för beslut om Whippet SM 9 maj
12. Mötets avslutande
Ordförande Una Modig avslutade mötet.

