
 
 
 

Dagordning för förbundsstyrelsemöte 5/2020 

Plats: Telefon 

Tid: 14 mars 

Närvarande: Una Modig, Jan Helgesson, Linus Ikonen, Camilla Johansson, Ann-Christin 

Sinkkonen, Christel Tevin, Isabella Ståhl, Solveig Marklund, Maritha Nordström 

Frånvarande: Jonas Svensson 

 

1.Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet 

 

2. Val av sekreterare och justerare för mötet 

Sekreterare: Maritha Nordström 

Justerare: Jan Helgesson 

 

3. Fastställande av dagordningen  

Dagordningen fastställdes 

 

4. Föregående protokoll 

Föregående protokoll, vilket är det konstituerande, är utskickat  

 

5. Rapporter 

A. Ledningens rapport, UM, MN 

-7HS har meddelat att de har bokat lokal samt tagit fram ett schema för möten under SM-veckan. 

FS tackar för detta fina initiativ och har meddelat att frågan lämnas vidare till den styrelse som 

blir efter kongressen. 

Frågan bordläggs till kommande möte 

 

B. Tävlingsansvarig, CJ, CT 

-Midlanda och SHS har inkommit med önskemål om fler tävlingsdagar. 

-Utifrån Coronaläget så sätter FS samman en grupp som får jobba med årets tävlingssäsong. 

Gruppen kommer att bestå av Camilla, Jan, Christel och Anki. Till nästa FS-möte, i slutet av april, 

presenterar de ett förslag. 

 

C. Framtidsgruppen, JH, LI 

Frågor är utlagda på gruppens Facebooksida, när sällskapens representanter har svarat så kommer 

detta att sammanställas. 

 

D. Kommunikation, MN 

Inget att rapportera 

 

E Bangruppen, JS 

Inget att rapportera 

 

 



 

F. Hemsidan, IS 

Isabella kommer att ta kontakt med Kenth Pettersson och Åsa Wall som erbjudit  

Nya hemsidan är uppdaterad med nya styrelsen, gamla hemsidan kommer att uppdateras. 

 

G. Registergruppen, CJ 

Få inregistrerade i år, uppmaning igen att registrera sina hundar i SKK och sedan i SHCF 

 

H. Utbildning, IS, LI 

En Power Point för tränare är under framtagning. 

 
I . GDPR MN 

Inget att rapportera 

 

6. Styrelsens arbete 
 

6.7.1915 Kongress 2020 

Att hålla kongressen via telefonmöte gick riktigt bra. Stort tack till ordföranden Malin Månsson 

som lotsade oss alla genom mötet på ett föredömligt sätt och stort tack till alla ombud, revisor 

samt valberedning som var väl förberedda och genom det gick det att genomföra den på ett bra 

sätt. 
 

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. Svar har inkommit från några sällskap.  

Una och Maritha kommer att gå igenom svaren 

 

 

6.1.1/2020 SM 2020 Jan Helgesson är kontaktperson från FS angående SM 2020 

Inkommen fråga från 7HS: 

7HS vill ha ett tydligt svar på vad som händer om det inte är möjligt att arrangera SM i år.  

FS svar: Den tillsatta gruppen som ska jobba fram ett förslag för årets tävlingssäsong får även i 

uppdrag att titta på SM. 

 

7. Ekonomisk Rapport, SM  

På kontot har vi, 145,000 sek. Några löpande räkningar väntas in för betalning under våren. 

Dopingproverna för 2019 är inte fakturerade till sällskapen, det är en post på ca 36 000 kronor.  

Nytt beslut: Dopingavgifterna för 2019 kommer inte att faktureras till sällskapen.  

Beslut: För framtiden kommer sällskapen att faktureras för tagna dopingprover.  

För att finansiera dopingproverna kan sällskapen lägga till 10 kronor på startavgiften. 

 

8. Skrivelser 
 
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 registreringsavgift till förbundet på typ 1000/2000? 

FS svar: Styrelsen uppskattar tanken.  
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Det har inkommit fler förslag för att gynna svenska uppfödare som FS tycker är positiva. Med det 

avskrivs punkten. 

8.9.5/2020 Beredskapsplan, M Lindskog 

Har FS någon beredskapsplan, eller tankar på sådan, om hela årets tävlingsplan blir inställd?  

FS svar: Förutsättningarna ser olika ute mellan sällskapen och varje sällskap måste själva ha en 

beredskapsplan. Tips att bolla frågan på exempelvis ordförandetråden på Facebook. 

 

9. Domarfrågor 

Inga frågor 

 

10. Övriga frågor 

FS uppmanar alla medlemmar att stödja sina sällskap och betala in sina medlemsavgifter. 

Sällskapen behöver mer än någonsin ekonomiskt stöd för att klara säsongen med de kostnader 

som föreligger. 

 

11. Kalendarium, 2019 

Telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00 Nästa möte blir onsdagen den 

29 april. 

 

12. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet. 
 

 

 


