
 
 
 

Protokoll för förbundsstyrelsemöte 15/2019  

Plats: Telefonmöte 

Tid: 19 december 2019 

Närvarande: Una Modig, Camilla Johansson, Solveig Marklund, Christel Tevin, Jan Helgesson, 

Jonas Svensson, Maritha Nordström. Malin Månsson från punkt 5G 

Frånvarande: Isabella Ståhl 

 

1.Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla varmt välkomna 

 

2. Val av sekreterare och justerare för mötet 

Sekreterare: Maritha Nordström 

Justerare: Jonas Svensson 

 

3. Fastställande av dagordningen  

Dagordningen fastställdes 

 

4. Föregående protokoll 

Utskickat   

 

5. Rapporter 

A. Ledningens rapport, UM, MM, MN 

- Ny tävlingsrapport, trial och licensrapport är framtagna och publicerade.  

Stort tack till Lars Marklund. 

-Det har inkommit frågor om varför utskick från SHCF inte är undertecknade med namn.  

FS svar: Denna fråga togs upp på ordförandemötet i november och lyftes även på det 

gemensamma mötet samma dag.  

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

avsändare, det är alltid FS som är avsändare.  

-Det har inkommit en skrivelse kring regelverket för Elit och den är vidarebefordrad till 

Elitgruppen. 

 

B. Tävlingsansvarig, CJ 

Inget att rapportera 

 

C. Framtid/Marknadsföring, JH 

-Remiss av omarbetade förslag till föreskrifter, Lotteriinspektionen  

Gruppens uppgift blir att titta på frågan utifrån olika perspektiv och komma med en redogörelse. 

Gruppen kommer att fokusera på att får banspelet att fungera till att börja med, när det är igång 

kan frågas lyftas igen. 

 

-Det har kommit in frågor angående sponsorpaketen och erbjudanden till företag. 

FS svar: Frågan är hänvisad till Framtid/Marknadsföringsgruppen som har hanterat den. 

 



Gällande sponsorpaketen så jobbar gruppen på att få in rikstäckande sponsorer. Ännu har ingen 

tackat ja, dock har inte alla svarat. Några har svarat att de är intresserade av att sponsra men inte 

som rikstäckande.  

 

Gruppen har ett nytt möte i mitten av januari. 

 

D. Kommunikation, MM, MN 

Minnesanteckningar från ordförandemöte, tävlingsledarmöte och gemensamma mötet i november 

är utskickade. 

 

E Bangruppen, JS 

Inget att rapportera 

 

F. Hemsidan, IS 

Ansvarig ej närvarande 

 

G. Registergruppen, CJ 

När Krister Sandberg och Lars Marklund arbetar med gamla hemsidan kan den komma att vara 

nedsläckt under perioder.  

 

H. Utbildning 

 

I .GDPR MM, MN 

Inget att rapportera 

 

6. Styrelsens arbete 
 

6.2.1901 SKK-utredningen, JH  

-Lars och Hans har sedan tidigare ett uppdrag med att ta fram information kring vad det skulle 

innebära för SHCF att gå in som medlemsorganisation i SKK 

Jan Helgesson pratar med Lars och Hans och frågar vad de har fått fram för information.  
 

6.2.1914 Jonas har tagit fram ett förslag till rutin för dopingprovtagning vid extrem värme. 

Förslaget kommer att föras in i checklistan för dopingprovtagning och skickas ut till sällskapen. 
 

6.4.1914 SM ansökan för 2021 ska vara FS tillhanda senast 1 december 2019. 

-Ansökan har glädjande nog kommit in från två sällskap, NHK och SHS 

FS beslut: De sällskap som ansökt kommer att få ett mail med några frågeställningar som de får 

svara på samt motivera varför just de ska stå som arrangör. Syftet är att se vilket av sällskapen 

som har bästa förutsättningarna/tydligaste planen för genomförandet. Malin och Solveig sätter 

ihop frågor. 

När svaren inkommit tar FS beslut om vem som får stå som arrangör för 2021 års SM. 

 
6.6.1915 Whippet SM 

Förslag utskickat till sällskapen för påseende, svar ska skickas in till FS senast den 15 januari 2020. 

 

6.7.1915 Kongress 2020 

Datum för Kongress 2020 blir 4 april, Solveig tar in offerter. 

Beslutas att SHCF går in med 10 000 sek till arrangemanget Året Hundgala. 

Kallelsen till kongressen gicks igenom och godkändes för utskick. 

 
 

 

 



6.9.1915 Ramverk för arbetsgrupper 

Förslag till ramverk för arbetsgrupper skickas ut på remiss till sällskapen. Ska återkopplas med 

synpunkter till shcf@shcf.se senast den 15 februari. 
 

6.10.1915 Lathund för ansökan om veterinär till tävling 

Christel och Maritha får i uppdrag att göra en lathund för hur man ansöker om veterinär till tävling. 
 

7. Ekonomisk Rapport, SM  

Vi har ca 100 000 kr på kontot.  

 

8. Skrivelser 

 

8.40.1915 Veterinäravgifter, A Olsson VHS 

Vi har fått in en skrivelse från VHS angående veterinärkostnader.  

FS svar: 2019 fakturor klara. 2018 fakturor håller på väg att klaras upp.  

 

8.41.1915 Målfoton, R Wiggfalk 

Trots tidigare svar så är frågeställaren fortfarande tveksam till målfotona. 

FS svar: FS har hanterat din protest enligt regelverket (E16, Rättelse/Protest). Målfotona är 

avlästa av en erfaren måldomare inom FS och Midlanda har erbjudit dig att se fotona på plats. 

Ärendet är avslutat. 

 

8.42.1915 Minnesanteckningar Tävlingsledar- ordförandemöte, A Pettersson, ordf SHS 

Inkommen 191214: Synpunkter på minnesanteckningarna angående upplägg och regelverk elit från 

tävlingsledarmötet i november har inkommit. 

FS svar: Angående elitserien så är det sällskapens tävling och sköts av elitseriegruppen.  Utifrån vad 

FS har förstått så är minnesanteckningarna justerade av flera personer och det som beslutades på 

senaste mötet är beslutet. 

 

Svar från frågeställaren 191215: Frågeställaren anser att elitserieförslaget diskuterades på både 

ordförande- och tävlingsledarmötet och ska återges i minnesanteckningarna. 

FS svar: Vi tillskriver frågeställaren vad exakt som saknas i minnesanteckningar från 

ordförandemötet. 

 

Svar från frågeställaren 191218: Inga fler synpunkter på minnesanteckningarna för 

ordförandemötet.  

Däremot har SHS synpunkter på hur elitserieförslaget skötts.  

SHS förutsätter att röstningen angående medeldistans på SM ska utgår räknas/värderas utifrån antal 

röster/klubb som på kongressen. 

FS svar: SHS synpunkter på hur elitserieförslaget har skötts är lagda till handlingarna. 

Angående distans SM, skulle sällskapen rösta på samma distans så är frågan avgjord. Skulle det vara 

stor spridning mellan rösterna så avser FS att fråga sällskapen vilken variant de vill ha i 

röstningsförfarandet, en röst per sällskap eller antal röster enligt mandat till kongressen. 

 

8.43.1915 Minnesanteckningar och protokoll, L Wicander 

Synpunkter på att FS har skrivit fel i två minnesanteckningar samt ett protokoll där fel namn blivit 

angivet som ny A-domare.. Brevskrivaren anser att minnesanteckningen gällande elitserien från 

tävlingsledarmötet inte är korrekt återgiven. 

FS svar: Fem personer från FS var med på tävlingsledarmötet, vissa skrev minnesanteckningarna, 

samtliga är överens om riktigheten i den. Det har även kommit respons från representanter från några 

sällskap som också anser att de är korrekta. Elitserien är sällskapens tävling så Elitgruppen får bli 

överens om eventuella justeringar i regelverket. 

 

Rättelse av minnesanteckningen från ordförandemöte är gjord och utskickad. 
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Gällande protokollet så ber vi om ursäkt för att fel smugit sig in, det är nog varken första eller sista 

gången men vi hoppas på en överseende kultur där vi inom hundkappen får göra fel och kunna rätta till 

dem. Det fel som påpekas är rättat under punkt 9 i detta protokoll. 

 

9. Domarfrågor 

Korrigering av protokoll nr 13 från 31 oktober, det ska vara Kenth Petersson ÖHK-NoHS, inte 

Kent Andersson som utsågs till A-domare.  

 

10. Övriga frågor 

 

11. Kalendarium, 2019 
Fysiskt möte för att planera kongressen blir den 25-26 januari, Solveig tar in offert även för detta 

möte. 

Telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00.  

 

12. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet 


