
 
 
 
 

 
Protokoll för förbundsstyrelsemöte 9/2019 
Plats: telefonmöte 
Tid: 18 juli 2019 kl. 19.00 
 
1. Mötets öppnande  
Närvarande: Una, Steinar, Camilla, Jan, Christel, Maritha, Solveig, Jonas, Malin 
Frånvarande: Isabella 
 
2. Val av sekreterare och justerare för mötet  
Sekreterare: Maritha 
Justerare: Camilla 
  
3. Fastställande av dagordningen  
Dagordningen godkändes 
 
4. Föregående protokoll  
Är utskickat 
 
5. Rapporter  
A. Ledningens rapport, UM, MM, MN  
-Vi fick en begäran från 7HS om att få skaderapport skickat till sig. 
Svar: Skaderapporter skickas inte ut. 
 
B. Tävlingsansvarig, CJ  
- Camilla har fått i uppgift att ta fram ett förslag på lösning för hur utländska tävlande hundar som 
inte har en dokumenterad klass ska klassas.  
Beslut: Utländska hundar som inte har klass och/eller inte har något underlag för att kunna klassas 
sätter vi som högst klassad.  
 
-Inväntar tävlingsinbjudan från sällskapen. 
 
C. Framtid/Marknadsföring, JH, SH, CT, MN, IS, JS  
- Jan m.fl. har genomfört ett antal enkäter (publik, tävlande etc) som han kommer att sammanställa 
och presentera. 
Jan, Christel och Steinar har genomfört ett antal besöksundersökningar på olika banor. Dock har det 
inte kommit in från alla banor, frågan kommer att lyftas på ordförandemötet under SM-veckan. 
 
D. Kommunikation, MM, MN  
Dagordningar till möten under SM-veckan skickas ut. 
 
 



 
E Bangruppen, UM, JS  
- Förslag från bangruppen att utrymmet mellan gallren på startboxen ska vara täckta 
Beslut: Samtliga burar som inte är täckta mellan gallren ska täckas. Bangruppen tar frågan på mötet 
under SM-veckan. 
 
F. Hemsidan, IS  
- Förhandlingar pågår gällande domännamnet hundkapp.se för nya hemsidan. Isabella ej närvarande 
så rapport blir på nästa möte. 
  
G. Registergruppen, CJ  
- Databasen är aningen instabil, vi behöver kolla på en lösning, eventuellt köpa en ny databas. Camil-
la tittar på olika alternativ.  
Tyvärr fortsätter det att komma in licensrapporter med hundar som inte är registrerade. Det innebär 
onödigt mer jobb för registergruppen så uppmaning skickas igen till sällskapen att se till att ägare/
tränare registrerat sina hundar innan licenslopp. 
 
H. Utbildning, SH  
Inget nytt 
 
I. GDPR, MM, MN  
-Malin och Maritha jobbar vidare med GDPR.  
- Förslag på ett dokument där information om hur vi jobbar med GDPR inom SHCF är påbörjat, det 
finns även ett sedan tidigare. När dokumentet är klart är tanken är att det ska finnas en hänvisning till 
det på aktuella dokument. 
- På ordförandemötet under SM-veckan kommer GDPR att diskuteras, särskilt frågan från föregående 
protokoll angående fotografering/filmning. 
 
6. Styrelsens arbete  
6.2.1909 Inventering av speldatorer. - Steinar har gjort en inventering av speldatorer. De datorer 
som finns är så gamla att de inte ska flyttas på, det finns inga reservdelar att få tag på. 
 
7. Ekonomisk Rapport, SM  
168400 kronor i kassan. Inga oväntade räkningar finns och det kommer in pengar.  
 
8. Skrivelser  
11.1.1805 Dopingkommissionen, J Pettersson UM - Dopingkommissionen hade möte den 23 maj, 
Jonna kommer att skicka protokollet från mötet till oss, har inte kommit ännu. 
  
8.19.21, Angående skadeanmälningar och rutiner, 7HS - För ett tag sedan skickade vi en skrivelse 
som vi inte har fått någon bekräftelse på.  
Mvh 7hs via Ida. 
FS Svar: se föregående protokoll, svar är skickat till 7hs  

8.19.22, Ersättning för livestreaming av SM, SH 
- Det har kommit en förfrågan från 7HS om SHCF vill ersätta Ida Kunis Neij med familj för att de 
ska kunna sköta livestreamingen under SM. Ersättning begärs för sim-kort, resa och boende. Resan 
beräknas kosta 3000 kronor och förbundets kalkyl för boende uppgår till dryga 7000 kronor. (i en 
stuga på en närbelägen camping)
FS Svar: Beslut: Förbundet ersätter inte med 10.000 sek för resor till enskilda medlemmar. Utrust-
ningen kommer upp till SM med Werdelins och livesändningar kommer att ske. SHCF betalar kost-
naden för det simkort som krävs för streamingen.
 



8.19.23, Elitserien, R Wiggfalk 
-Inkommen skrivelse: Elitserien, förslag på att antal inlottade hundar ska styra poängräkningen istäl-
let för antal startande.  
FS Svar: Frågan lämnas över till tävlingsledarmötet under SM-veckan 
 
8.19.24, Inbjudan M Johansson  
-Inkommen skrivelse angående den gemensamma tävlingsinbjudan skiljer sig från den som ligger på 
sällskapets hemsida.  
FS Svar: Tryckfelsnisse har varit framme och informationen på sällskapens hemsida är alltid det som 
gäller. 
 
8.19.25 Incident Cimbria 
-Var och tävlade i Cimbria i går (13/7) i lopp 8. Buren fungerar inte korrekt enligt min bedömning. 
Finns det någon förklarning?  
FS Svar: 2 lopp där hundar har fastnat i burgallret ihop med buröppningen/starten. Troligen på grund 
av att buren öppnade för långsamt/i två hack. Cimbria har meddelat att inga hundar skadade sig och 
att loppet inte är godkänt. De startande har fått tillbaka de avgifter de erlagt och fick även behålla 
prispengarna. 
Beslut: Buren får inte användas på träning/tävling innan bangruppen har godkänt de åtgärder som 
vidtagits. 
 
9. Domarfrågor 
- Maritha Nordström gör aspiranttjänstgöring för att godkännas som A-domare under SM.   
 
10. Övriga frågor  
- Una får i uppdrag att kontakta Lars W för att höra hur det går med frågan kring veterinäravgifter 
som lyftes under kongressen. 
- Malin påminner igen om att sällskapen ska anmäla till möten under SM-veckan, sista anmälnings-
dag var igår och få sällskap har anmält deltagare. Denna gång skickas påminnelsen via Facebook. 
Framöver kommer möten att ställas in om inte sällskapen anmäler in deltagare i tid. 
 
11. Kalendarium, 2019  
-Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19.00. Nästa möte 29 augusti  
 
12. Mötets avslutande  
Ordförande Una Modig avslutade 
 
 
 


