
 
 

 

Protokoll förbundsstyrelsemöte 14/2020  

Plats: Telefon  

Tid: 24 september 

  

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

Helgesson, Jonas Svensson, Anki Sinkkonen, Christel Tevin, Isabella Ståhl från punkt 5 D  

Frånvarande:  

 

1.Mötets öppnande  

Ordf Una Modig förklarade mötet öppnat och hälsade välkommen  

 

2. Val av sekreterare och justerare för mötet  

Sekreterare: Solveig Marklund  

Justerare: Christel Tevin  

 

3. Fastställande av dagordningen  

Dagordningen godkändes.  

 

4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll är utskickat  

 

5. Rapporter  

A. Ledningens rapport, UM, MN  

-7Hs har meddelat att de har ny ordförande, Ewa Johansson, vice ordf vakant.  

-Ansökan om dispens för läkemedel vid Pannus. 2 st beviljade samt 2 st ej beviljade.  

-Fråga har inkommit angående hur man beställer sitt elitdiplom. FS svar Detta sköts normalt sett 

av sällskapen men i år så har Lena Höglund fixat med alla.  

A.1. Corona:  

Det har kommit till FS kännedom att ett sällskap eventuellt har bjudit in gäster till en tävling. 

Kontakt tas med aktuellt sällskap för att reda ut detta.  

A.2 Alternativa SM  

SHS och 7HS som arrangörer av SM specialen anhåller härmed om bidrag från SHCF till 

prissumman i Whippet Sprint om 2000 kr. Detta på grund av att FS beslutat att loppet ska köras 

som en rak final med färre anmälda hundar än 12. 

FS beslut: SHCF går in med 2000 kronor till Whippet sprint. Detta är utbetalt.  

 

B. Tävlingsansvarig, CJ, CT  

7HS ändrar i inbjudan för tävlingen Indy 500 distans ska vara 550 m då det ska vara lika på båda 

banorna.  

7HS ändrar sina medellopp på distans 492 till 550 på grund av att problem uppstått med 492 

boxen.  

 

 

 



C. Framtidsgruppen, JH  

Arbetet med framtidsgruppen har fungerat dåligt på grund av att mycket få sällskap har 

representanter som deltagit vid möten samt få har svarat på utskick. Av den anledningen läggs 

arbetet i dess nuvarande form ned. Jan får i uppdrag att sätta samman en ny grupp med tillfrågade 

medlemmar. 

  

D. Bangruppen, JS  

Bangruppen har fått i uppdrag att kontakta banor där det har varit fler skador än normalt, för att 

åtgärda eventuella problem.  

Bangruppen har kontaktat SHS ordförande angående de incidenter som skett på Åkers. Det har 

även kommit in en skrivelse från tävlingsveterinären.  

FS beslutade om indragen sanktion till tävling för SHS. Ny sanktion ges när bangruppen har 

genomfört en godkänd banbesiktning. 

 

E. Hemsidan, IS  

Inget att rapportera. 

 

F. Registergruppen, CJ  

En finsk uppfödare har ansökt om att få lägga ut sin valpkull på SHCF hemsida. 

 

G. Utbildning, IS  

Synpunkter på utbildningsmaterialet har inkommit från ordförandetråden, Isabella ändrar och 

materialet kommer att läggas ut på nya hemsidan och på Facebook.   

 

H. GDPR MN  

Inget att rapportera  

 

6. Styrelsens arbete  
6.3.13/2020 Möten hösten 2020  

Planerar för ett ordförandemöte och tävlingsledarmöte under hösten 2020. Mötet kommer att bli 

digitalt. 

Datum för detta fastställs vid FS fysiska möte den 17/10. 

 

7. Ekonomisk Rapport, SM  

165 554 kr finns på kontot. Inbetalningar från sällskapen efter tävling fungerar bra.  

 

8. Skrivelser 8.25.14/2020 Protest mot domslut, A Mortensen 

Vil godt klage nedlægge protest. Løb 10 på Cimbria, Skulle løbet ikke være frosset, der hvor min 

hund fanget ( motoren, haren, trissen) eller om start, eller annullere løbet.  

Svar: FS ändrar ej domslut men kontakt tas med berörd domare för diskussion angående aktuellt 

lopp.  

 

8.26.14/2020, Uppdatering rankinglistor, R Wiggfalk samt AC Holmkvist  

Två skrivelser har inkommit med kritik kring när i tid rankinglistor läggs ut på hemsidan. 

FS svar: Ranking läggs ut på SHCF:s hemsida varje måndag, Kan ibland bli senare och kan 

ibland bero på datakrångel. Det finns även ett kongressbeslut om att det ska uppdateras i mån av 

tid.  

 

8.27.14/2020 Domarutbildning samt Harförarutbildning, N Bliding 

Två frågor har inkommit:  1. Hur blir man B-domare? 2. Cimbria HK som skulle önska en 

utbildning via SHCF i hur man kör haren.  



FS svar: 1. B-domare utses av sällskapen själva och det meddelas SHCF. 2. Bra initiativ att 

utbilda harförare, sällskapen själva ansvarar för detta och står för eventuella kostnader i 

samband med detta. 
 

9. Domarfrågor CJ, MN  

FS vill uppmärksamma domare på att det är mycket viktigt att se fyller i protokoll riktigt. I 

protokollet ska det gå att utläsa hur loppet har varit, exempelvis trångt i kurva, om hund ramlat 

etc. Det är också viktigt att den som tar på sig uppdraget att vara domare dömer opartiskt och 

vågar döma rättvist, exempelvis diska hundar om springer orent etc. 

Fråga har inkommit angående utbildning av domare, detta sköts i dagsläget av sällskapen själva. 

Vid domarkonferenser har frågan angående utbildning varit uppe för diskussion och FS kommer 

att se över detta.  

 

10. Övriga frågor  

Dopingtester, ibland är det svårt att få hund att lämna urinprov, vid dessa tillfällen kan ett 

blodprov tas istället. Veterinär ska finnas kvar tills provet är klart.  

 

11. Kalendarium, 2020  

Telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00  

FS har ett fysiskt möte den 17 oktober. Arlanda Hotellby, Start kl 10:00 beräknas sluta kl 18:00  

 

12. Mötets avslutande  

Ordförande tackade för ett givande möte och avslutade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


