
 
 
 

 

 

Protokoll för extra FS möte 8/2020 

Plats: Telefon 

Tid: 3 juni 2020 kl 19.00 

Närvarande: Una Modig, Maritha Nordström, Solveig Marklund, Camilla Johansson, Jan 

Helgesson, Jonas Svensson, Christel Tevin, Linus Ikonen, Anki Sinkkonen. From punkt 7: 

Isabella Ståhl  

Frånvarande:  

 

1.Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet 

 

2. Val av sekreterare och justerare för mötet 

Sekreterare: Maritha 

Justerare: Camilla 

 

3. Fastställande av dagordningen  

Dagordningen fastställdes 

 

5. Rapporter 

A. Ledningens rapport, UM 

Rapport från ordförandemöte den 1 juni, ett bra möte med givande diskussioner. 

Som komplement till gårdagens möte beslutar FS att: 

• Det är arrangerande sällskaps styrelse som är ansvarar för att tävlingarna genomförs 

enligt de överenskomna punkterna från ordförandemötet. 

• Tävlandes ansvar är att avstå från tävling/träning om denne har symptom koppade till 

Corona, även om det är milda symptom. Den tävlande får stryka sin hund utan att bli 

rödmarkerad. 

• Tävlande ska respektera villkor i inbjudan, tex restid samt övriga restriktioner 

 

6. Medlemskap i flera sällskap 
På ordförandemötet diskuterades vad definitionen för ”att representera” ett sällskap innebär.  

FS beslut: Grundat på de synpunkter som kom fram på ordförandemötet så beslutas att definitionen 

för ”att representera” ska tolkas som att när en person har betalat medlemsavgift i ett sällskap så 

representerar den det sällskapet under kalenderåret.  

Det går inte att vara medlem i flera sällskap, om någon vill stödja ett annat sällskap än det man 

representerar får den typen av stödpeng döpas till något annat än ”stödmedlem”, tex 

supporterpeng/träningskort. 

 

Under 2019 var det en medlem som tilläts byta sällskap trots att den representerat ett annat. Då 

tolkades stadgan på ett annat sätt och ovan beslut gäller från och med nu. 

 

 



 

7. Övrigt 

Påminnelse om att policyn för bemötande gäller för alla och det är sällskapen som ansvarar för att 

hantera medlemmar som bryter mot den. Den gäller på sociala medier och andra forum. 

Det är viktigt att ordföranden eller andra som representerar sällskap i olika möten för vidare 

korrekt information och fakta för att undvika onödiga diskussioner. 

 

8. Mötets avslutande 

Ordförande tackar för ett givande möte  


