
 
 

 

Protokoll förbundsstyrelsemöte 17/2020  

Plats: Skype 

Tid: 26 november 

  

Närvarande: Una Modig, Camilla Johansson, Christel Tevin, Jan Helgesson, Maritha Nordström, 

Solveig Marklund, Jonas Svensson, Anki Sinkkonen 

Frånvarande: Isabella Ståhl 

 

1.Mötets öppnande  

Ordförande Una Modig hälsade alla välkomna till mötet 

 

2. Val av sekreterare och justerare för mötet  

Sekreterare: Maritha  

Justerare: Jan 

 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes 

 

4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll är utskickat  

 

5. Rapporter  

A. Ledningens rapport, UM, MN  

-Informationsmöte för sällskapens ordföranden har hållits där Håkan Sevholt presenterade sin idé 

om banspel, 

-Inbjudan till ordförandekonferens 5 december angående regelverk är utskickad. 

 

A.1. Corona:  

Analys av årets tävlingssäsong (hittills). Fram till nu så har det varit lite drygt hälften av antalet 

starter mot föregående år. Saluki har dock haft 3 starter fler än föregående år. När säsongen är 

över så tar vi fram fullständig statistik. – inväntar ny statistik från Linnea 

 

B. Tävlingsansvarig, CJ, CT  

Inget att rapportera 

 

C. Framtidsgruppen, JH  

Gruppen har haft ett flertal möten. En digital enkät kommer att gå ut, syftet är att få en bild av 

hundkapparnas intressen och syn på hundkappen. Svaren kommer att ligga till grund för fortsatta 

arbetet i gruppen. Enkäten kommer att besvaras anonymt och gå ut via hemsida och Facebook. 

 

D. Bangruppen, JS  

Inget att rapportera 

 

 



 

 

E. Hemsidan, IS 

Åsa Wall har fått full frihet att ändra så att hemsidan blir korrekt med de uppdateringar som krävs. 

Isabella granskar texterna innan publicering. 

FS skickar ett stort tack till Åsa för att hon tar sig an uppgiften.  

 

F. Registergruppen, CJ  

Inget att rapportera 

 

G. Utbildning, IS  

Inget att rapportera 

 

H. Spelet, JH 

-Genomgång av kraven för deltagande i spelet. 

-Licensansökan arbetas med. 

-FS beslutar om att till Spelinspektionen ansöka om licens för spel med allmännyttigt ändamål. 

-FS utser Håkan Sevholt att vara kontaktperson gentemot Spelinspektionen. 

 

6. Styrelsens arbete  

 

6.3.13/2020 Möten hösten 2020  

-Ordförandemöte, också det via skype, bjuds in till för att diskutera regelverket inför kongressen. 

Mötet blir den 5 december 2020. 

 

6.4.15/2020 Tävlingskalendern 2021 

Gruppen har haft ett till möte och fortsätter att arbeta med kalendern. 

 

7. Ekonomisk Rapport, SM 

214 614 kronor på kontot.  

Det saknas veterinärfakturor från 13 stycken tävlingsdagar. Påminner sällskapen om att skicka in 

fakturorna så de kan bokföras under innevarande år. 

 

8. Skrivelser  

 

8.31.17/2020 Krav för att tävla i Sverige med finsk hund, N Sandberg 

Vad krävs för att kunna tävla hund med FCI-licens på rundbana i Sverige? 

FS svar: Din hund måste registreras i SHCFs register.  För att hund som aldrig tävlat i Sverige 

ska kunna rankas kontrolleras hundens senaste starter och dessa tider jämförs med banrekord och 

normaltid på banan/banorna där tiderna noterats. Utifrån detta ges resultaten en klassning enligt 

det svenska systemet. 

 

8.32.17/2020 Annonsering valpar på SHCF hemsida, R. Wiggfalk 

Är SHCF sidan parningar öppen även för utländsk avel utan svenska hundar inblandade och i så 

fall vilka kriterier gäller för att godkännas? 

FS svar: Det är endast svenska uppfödare som får lägga ut sina planerade parningar och kullar på 

sidan. 

Den gången en finsk uppfödare tilläts var ett undantag utifrån att det var ytterst få svenska kullar 

publicerade.  

 

9. Domarfrågor CJ, MN  

Inget att rapportera 



 

10. Övriga frågor 

FS möten kommer att ske via Skype framöver  

 

11. Kalendarium, 2020  

Skypemöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00  

 

12. Mötets avslutande 

Ordförande Una tackade för deltagandet och avslutade mötet 

 

 

 

 

 

 

  

 


