
 
 
 

Protokoll för förbundsstyrelsemöte 7/2020 

Plats: Telefon 

Tid: 28 maj 

Närvarande: Una Modig, Jan Helgesson, Christel Tevin, Jonas Svensson, Isabella Ståhl, Camilla 

Johansson, Solveig Marklund, Anki Sinkkonen, Maritha Nordström 

Frånvarande: Linus Ikonen 

 

1.Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet 

 

2. Val av sekreterare och justerare för mötet 

Sekreterare: Maritha 

Justerare: Solveig 

 

3. Fastställande av dagordningen  

Dagordningen fastställdes 

 

4. Föregående protokoll 

Föregående protokoll är utskickat. 

 

5. Rapporter 

A. Ledningens rapport, UM, MN 
 

A.1. Corona: 

-Ordföranden från samtliga sällskap har kallats till två gemensamma telefonmöten angående 

situationen kring Covid-19. Se utskickat protokoll för noteringar.  

-Nytt ordförandemöte för att diskutera hur ordföranden har hanterat situationen efter fg möte samt 

vilket typ av besked vill vi ska vara ”startsignal” för tävling. På mötet kommer även beteenden på 

sociala medier kopplat till Corona att diskuteras samt att det förekommer dubbla medlemskap. 

Inbjudan till mötet skickas, det blir måndag den 1 juni.  

 

B. Tävlingsansvarig, CJ, CT 

Jobbar med att sammanställa tävlingsdagarna som sällskapen har skickat in. 

 

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 men tyvärr 

är det tunt med svar.  

 

Janne påminner igen och mailar även ordförande i sällskapen.  

Om den person som är utsedd till representant inte har möjlighet så är det önskvärt att en ny 

person utses. 

 



D. Kommunikation, MN 

 

E Bangruppen, JS 

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

Besiktningsprotokollet/checklistan ska uppdateras med en punkt där kontroll av skydd mellan 

burgallren ska kontrolleras. Uppdaterad checklista skickas ut. 

 

F. Hemsidan, IS 

Isabella har kontakt med Kenth Pettersson och Åsa Wall som kommer att hjälpa till med 

hemsidan. 

 

G. Registergruppen, CJ 

Inget att rapportera 

 

H. Utbildning, IS, LI 

En Power Point för tränare har tagits fram, efter korrekturläsning kommer den att publiceras. 

 
I . GDPR MN 

 

6. Styrelsens arbete 
 

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

FS Beslut: De 10 000 kronor som avser marknadsföringsbidrag som är utbetalade får 7HS ha 

kvar och ska stå disponibla för SM 2021.  

Beslutet att gå in med 7 000 kronor för pokaler, täcket för SM 2020 etc hävs. Nytt beslut kommer 

att tas inför SM 2021. 
 

6.2.7/2020 Dubbla medlemskap 

Det har framkommit att ett antal personer har medlemskap i flera sällskap. Enligt stadgan kan man 

bara vara medlem i ett sällskap. Om en huvudmedlem i ett sällskap vill stödja ett annat sällskap så 

måste det ske via exempelvis ”supporter/supporterpeng” eller annan benämning. Detta för att en 

persons röst inte ska kunna räknas flera gånger. 

 

7. Ekonomisk Rapport, SM  

145 288 kronor på kontot. 

 

8. Skrivelser 

 
8.10.6/2020 Databasen, E Kleväng Callert 

FS beslut: Vi behöver inhämta mer information kring vad det skulle innebära att göra en ny lösning. 

 
8.13.7/2020 Ang hemsidan, R Wiggfalk 

På sidan med valpar till salu ligger det kvar kullar där det inte är finns några valpar kvar till 

försäljning. Ska inte de tas bort då eller ska texten ovanför aktuella kullar ändras? 

 

FS svar: Varje uppfödare ansvarar för att meddela ändringar på sidan.  

Inklippt text från hemsidan: För ändringar i denna lista; skicka ett mejl med ändringen till (klicka på 

länken): regshcf@gmail.com. 

 

 

 

 

 

mailto:regshcf@gmail.com


8.14.7/2020 Efterlyser instruktion för valberedning, A Pettersson 

Maa av hur valberedningen skötte sitt arbete inför årets kongress så efterlyser jag en instrux/rutin för 

valberedningen att följa! 

 

FS svar: Valberedningen har en instruktion som togs fram inför kongressen 2019. Information gick ut 

i god tid till samtliga sällskap som ska informera sina medlemmar om hur och när nomineringar ska 

skickas till valberedningen.  

 

8.15.7/2020 Ang beslut tävlingar, revisor L Wicander 

Som förbundets revisor vill jag uppmärksamma Er på att gårdagens ordförandeträff inte har någon 

beslutanderätt enligt förbundets stadgar då det i stadgan inte finns något som kallas för 

Ordförandeträff eller tävlingsledarträff eller annat. För att ett sådant beslut ska få laga kraft måste 

förbundsstyrelsen ha ett styrelsemöte där beslutet tas. 

 

FS svar: Det är en unik situation vi befinner oss i och utifrån det så anser FS att förfarandet kring 

beslutet är förenligt med 4:10:04 som ger FS tolkningsföreträde och kan ge dispens i formella 

frågor.  

Syftet var att involvera sällskapen i beslutet i denna fråga som var av formell karaktär och där 

vi behövde hitta en pragmatisk lösning.  
 

8.16.7/2020 Ang beslut tävlingar, J Isaksson 

Ordföranden har vad jag ser i stadgarna ingen direkt beslutsrätt över alla (andra) klubbar, bara 

SHCF har den beslutsrätten. Det finns dock bara ett ordförandemötes-protokoll om beslutet. 

 

FS svar: Tolkningen utgår från 4:10:04 i stadgan som ger FS tolkningsföreträde och kan ge 

dispens i formella frågor.  

 

9. Domarfrågor 

ÖHK-NoHS meddelar att Hanne Andersen och Jörgen Nilsson ska registreras in som B-

domare. 

10. Övriga frågor 

. 

11. Kalendarium, 2020 

Telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00  

 

12. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade det. 
 

 

 


