Protokoll för förbundsstyrelsemöte 1/2020
Plats: Fysiskt Mariestad
Tid: 25 januari
Närvarande: Una Modig, Malin Månsson, Camilla Johansson, Jan Helgesson, Solveig Marklund,
Jonas Svensson, Maritha Nordström, Isabella Ståhl via telefon.
Frånvarande: Christel Tevin
1.Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Sekreterare: Maritha Nordström
Justerare: Jan Helgesson
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes
4. Föregående protokoll
Utskickat
5. Rapporter
A. Ledningens rapport, UM, MM, MN
Inget att rapportera
B. Tävlingsansvarig, CJ
Inget att rapportera
C. Framtid/Marknadsföring, JH
- Marknadsföringsgruppen har haft möten, se bilaga
- En undergrupp för marknadsföring kring SM 2020 är bildad.
- Rikstäckande sponsorer: gruppen har haft kontakt med ett antal företag men det har inte varit någon
som har tackat ja. Det positiva som kontakterna har gett är att några företag har tackat ja till att sponsra
lokalt.
- Under kongressen kommer sällskapen att få presentera sina tankar kring marknadsföring 2020, mer
information går ut via sällskapens representanter i marknadsföringsgruppen.
D. Kommunikation, MM, MN
- Förslag till ramverk för arbetsgrupper som diskuterades på ordförandekonferensen, synpunkter på
förslaget ska vara tillhanda shcf@shcf.se senast den 15 februari.
- Motion stadgeändring till kongressen är utskickad
E Bangruppen, JS
Inget att rapportera

F. Hemsidan, IS
Hemsidan, hundkapp.se, uppdateras allt eftersom när tid ges, Malin kommer att hjälpa till med
bland annat korrläsning.
Isabella behöver hjälp av några fler, framförallt under säsong då sidan bör uppdateras löpande, tex
resultat. Intresserade uppmanas att anmäla sitt intresse via mailen shcf@shcf.se
G. Registergruppen, CJ
En till ras, med tre varianter, är införd i registret – Podengo.
H. Utbildning, IS
Isabella tar på sig att ansvara för denna punkt. Hon kommer under ett år ta fram
informationsmaterial med bland annat filmer på Youtube.
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 har pratat med Lars W och Hans B och de kommer att komplettera med en
konsekvensanalys samt plus- och minuslista med frågeställningar till SKK. Resultatet räknar de
med att kunna presentera inför nästa FS-möte.
-Jan kollar med Lars W angående punkten –Att främja sporten samt ge möjlighet för nya
medlemmar att köpa valpar.
6.2.1914 Jonas har tagit fram ett förslag till rutin för dopingprovtagning vid extrem värme.
Förslaget är infört i checklistan för dopingprovtagning som kommer att publiceras både på den
nya och gamla hemsidan.
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.
Frågorna är utskickade till SHS och NHK som ska återkomma med svar senast 18 februari.
FS tar beslut om vem som får stå som arrangör för 2021 års SM när svaren är analyserade.
6.6.1915 Whippet SM
Förslag utskickat till sällskapen för påseende, svar ska skickas in till FS senast den 15 januari 2020.
Endast 3 sällskap har svarat och de har inga synpunkter på kompletteringen.
FS Beslut: Kompletteringen godkänns.
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 är utskickad 22 december 2019. I kallelsen fanns också information om de
val kongressen ska företa.
-Arbete med verksamhetsberättelse och verksamhetsplanering samt budget pågår.
-Fastställande av antal ombud per sällskap – Se bilaga

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
Lathunden är klar och skickas ut tillsammans med detta protokoll.
6.1.1/2020 SM 2020
Distans medel: Remiss har gått ut till sällskapen ang vilken distans som de föredrar, 492 eller 550
FS beslut: Distans medel fastställs till 492 m, beslutet grundas på fakta enligt nedan:
-Flest anmälda utifrån historik på den distansen
-2 tidigare SM på Boråsbanan har gått på den distansen vilket har fallit väl ut
-Majoriteten av sällskapen röstar för 492 m
Marknadsföringsbidrag
FS beslut: 7Hs får 10 000 kronor i marknadsföringsbidrag till SM i enlighet med tidigare år
Pokaler, medaljer och vinnartäcken – 7HS får komma med ett kostnadsförslag för pokaler, medaljer
och vinnartäcken.
Jan Helgesson är kontaktperson från FS angående SM 2020

7. Ekonomisk Rapport, SM
- Ca 60 000 kronor på kontot
8. Skrivelser
8.41.1915 Målfoton, R Wiggfalk
2 januari har det inkommit en följdfråga på tidigare svar kopplat till målfoton.
FS svar: FS lämnar inte ut arbetsmaterial. Liknade frågor har kommit tidigare, exempelvis
kopplat till Whippetutredningen och Whippet-SM och vid båda dem tillfällena har begäran
besvarats med ett nej precis som i detta ärende. Hur sällskapen sedan väljer att besluta sitt kring
arbetsmaterial har förbundet ingen rätt att fatta beslut om.
8.1.1/2020 SM 2020, 7HS
7HS har inkommit med frågor angående SM. Distans medel, Marknadsföringsbidrag samt
Pokaler, medaljer och vinnartäcken.
FS svar: se punkt 6.1.1/2020 SM 2020 i detta protokoll
8.2.1/2020 Hemsidan, S Holmström
Synpunkter på nya hemsidan har inkommit samt uppmaning att röja bort andra sidor kopplade
till sporten.
FS svar: De hemsidor som SHCF ansvarar för är hemsidorna www.shcf.se samt
www.hundkapp.se Den sida som all information allt eftersom ska flyttas över till är
www.hundkapp.se.
”Gamla” hemsidan shcf.se kommer att finnas kvar i syfte att länkas till för anmälan till
tävling.
Övriga sidor som finns har SHCF ingen möjlighet att påverka då de ägs av andra. Information
om hundkapp.se kommer att läggas ut på Facebook och vi uppmanar alla att marknadsföra
sidan då det är den som vi har som officiell kanal för exvis reklam av rikstäckande sponsorer.

8.3.1/2020 Avslag medlemsansökan, L Marklund
Fråga angående avslagen medlemsansökan och FS roll i frågan.
FS svar: Innan ett sällskap avslår en ansökan ska de informera FS men det är sällskapet som
fattar beslutet.
8.4.1/2020 Förslag registreringsavgift utländska hundar, M Olsson
Förslag för hur vi ska kunna få mer svenskuppfödda kapphundar. Det kan ibland vara billigare
att importera en hund från utlandet än att köpa en här i Sverige vilket inte gynnar svenska
uppfödare. Historiskt sett så tappar vi fler och fler kullar år efter år och min tro är att nya
hundkappare i första hand vill ha en svenskfödd valp. Därför är mitt förslag att alla
valpar/hundar som kommer från ett annat land ska betala en registrerings avgift till
förbundet på typ 1000/2000?
FS svar: Styrelsen uppskattar tanken och arbetar vidare med frågan.
8.5.1/2020 Dispensansökan, M Willen
Dispensansökan för 5 Whippet att tävla 15/7, 18/7 samt 19/7.
FS svar: Dispensansökan avslås på grund av att hundarna då skulle springa 3 lopp under en
vecka varav 2 lopp utan vilodag mellan.
9. Domarfrågor
Inga domarfrågor
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor
11. Kalendarium, 2019
Telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00, nästa möte blir den 21 februari
19.00.
12. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

