
 
 
 

Protokoll för förbundsstyrelsemöte 6/2020 

Plats: Telefon 

Tid: 29 april 

Närvarande: Una Modig, Maritha Nordström, Camilla Johansson, Jan Helgesson, Jonas 

Svensson, Linus Ikonen, Anki Sinkkonen, Solveig Marklund, Christel Tevin 

Frånvarande: Isabella Ståhl 

 

1.Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet 

 

2. Val av sekreterare och justerare för mötet 

Sekreterare: Maritha Nordström 

Justerare: Anki Sinkkonen 

 

3. Fastställande av dagordningen  

Dagordningen fastställdes 

 

4. Föregående protokoll 

Föregående protokoll samt protokoll från kongressen, är utskickade 

 

5. Rapporter 

A. Ledningens rapport, UM, MN 

-Inkommen fråga angående karenstid för olika preparat är besvarad.  

-7HS har meddelat att Magnus Rosengren är utsedd till ny ordförande.  

-Ordföranden från samtliga sällskap kommer att kallas till ett gemensamt telefonmöte angående 

situationen kring Covid-19 

 

B. Tävlingsansvarig, CJ, CT 

-Utskickat meddelande om att vi måste pausa inbjudan och sällskapen behöver inte skicka in 

inbjudan till den 30/4-20.  

-Förslag gällande årets tävlingssäsong är framtaget från gruppen i styrelsen som jobbar med 

frågan, förslaget kommer att jobbas vidare med.  

 

C. Framtidsgruppen, JH, LI 

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

detta att sammanställas. 

Fram till den 29 april har två sällskaps representanter svarat. En påminnelse skickas ut. 

 

D. Kommunikation, MN 

Inget att rapportera 

 

E Bangruppen, JS 

Bangruppen fortsätter att arbeta med frågan kring tidtagningsutrustning och avläsning av tid. 



 

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.  

Ingen rapport på grund av att Isabella inte var närvarande 

 

G. Registergruppen, CJ 

 

H. Utbildning, IS, LI 

En Power Point för tränare är under framtagning. 

 
I . GDPR MN 

Inget att rapportera 

 

6. Styrelsens arbete 
 

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 

Beslutas att flytta SM ett år framåt utifrån läget med Corona. Det betyder att 7HS står som arrangör 

för SM 2021 och SHS 2022. Una och Maritha bjuder in ordförande från 7HS och SHS till ett möte 

söndag 3 maj för att involvera dem i beslutet. 

 

7. Ekonomisk Rapport, SM  
145 700 kronor på kontot, två räkningar för telefonmöte och hemsida ligger för betalning. 

 

8. Skrivelser 
 

8.10.6/2020 Databasen, E Kleväng Callert 

Erbjudande om hjälp av en expert att undersöka om nuvarande lösning för hantering (anmälan, 

ranking, programblad, resultat etc) och lagring av tävlingsdata kan förenklas och framtidssäkras 

genom att lägga över det i en mer modern lösning. 

FS svar: Förbundsstyrelsen tackar för det fina erbjudandet tar kontakt med Johnny och meddelar att 

det här kommer att ske och ger även honom erbjudande att komma med kostnadsförslag.   

 
8.11.6/2020 Förslag för genomförande av tävling under Corona, J. Ljungblad 

Förlag på åtgärder för att kunna arrangera tävling har inkommit. 

FS svar: Gruppen som jobbar med att utreda möjligheterna för att arrangera tävling under tiden som 

vi behöver ta hänsyn till Corona har fått förslaget.  

 
8.12.6/2020 Uppdatering hemsidan, R Wiggfalk 

Sidan för valpar och ser en del gamla parningar där det står att ingen valp finns kvar, varför finns då 

parningen kvar på SHCF sidan?  

FS svar: Det är uppfödarna som måste komma ihåg att meddela när information om parningar/valpar 

till salu ska uppdateras. Ansvarig för hemsidan har ingen möjlighet att hålla sidan uppdaterad om det 

inte kommer uppdaterad information från uppfödarna. 

 

9. Domarfrågor 

Inga domarfrågor 

 

10. Övriga frågor 

mailto:shcf@shcf.se


. 

11. Kalendarium, 2020 

Telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00  

 

12. Mötets avslutande 

Ordförande tackade styrelsen för deras engagemang och avslutade mötet. 

 
 

 

 


