Protokoll förbundsstyrelsemöte 18/2020
Plats: Telefon
Tid: 17 december
Närvarande: Una Modig, Jan Helgesson, Christel Tevin, Anki Sinkkonen, Solveig Marklund,
Isabella Ståhl, Maritha Nordström
Frånvarande: Camilla Johansson, Jonas Svensson
1.Mötets öppnande
Ordförande Una hälsade alla välkomna
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Sekreterare: Maritha
Justerare: Solveig
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes
4. Föregående protokoll
Är utskickat
5. Rapporter
A. Ledningens rapport, UM, MN
-Minnesanteckningarna från ordförandekonferens 5 december angående regelverk är utskickade.
-Bestrider faktura från Quicknet pga att telefonmötet inte har fungerat vid några tillfällen. Fått
svar att de krediterar för 2 veckor. Vi kommer inte att godta det, en sammanställning av det som
inte har fungerat skickas till dem med begäran om ytterligare kreditering.
A.1. Corona:
Analys av årets tävlingssäsong, Linnea har servat oss med bra statistik. En minskning generellt
jämfört med 2019 både avseende antal hundar som startat och antal starter. Utifrån att säsongen
startade senare samt flera banor väntade med att starta igång så kan man anse att säsongen varit
ok.
B. Tävlingsansvarig, CJ, CT
Inget att rapportera
C. Framtidsgruppen, JH
Gruppen har möte varje vecka. Enkäten är publicerad på Facebook, igår onsdag, hade 90 personer
svarat på den. Målet är att kunna presentera vad de kommit fram till på FS möte i slutet av januari.
SWOT-analys är gjord, jobbar med att ta fram mätbara målbilder. Ska finnas delar för alla
sällskap att ta till sig.

D. Bangruppen, JS
Inget att rapportera
E. Hemsidan, IS
Åsa jobbar på med att fylla på hemsidan. Ev kan Åsa lära upp Kenth.
F. Registergruppen, CJ
Inget att rapportera
G. Utbildning, IS
Utbildningsmaterialet kommer att uppdateras vid nyår.
H. Spelet, JH
-Licensansökan om spel har inte kunnat skickas in på grund av att 3 styrelsemedlemmar inte har
skickat in bilaga A.
Svar från sällskap:
-Örebro tackar nej till att vara med i år men är intresserade av att ansluta sig längre fram.
-Norrbotten NHK är i dagsläget inte intresserade av att arrangera spelet.
Fråga angående kontraktet: Vad betyder det att spelet kan säljas till utomstående part?
FS svar: Det kontrakt som är distribuerat är ett exempel, vid skarpt läge kommer ett helt nytt
avtal att skrivas och granskas av jurister innan det fastställs.
6. Styrelsens arbete
6.4.15/2020 Tävlingskalendern 2021
Gruppen har haft ett antal möten och fortsätter att arbeta med den. Anki och Una går ur gruppen.
7. Ekonomisk Rapport, SM
193 320 kronor på kontot.
8. Skrivelser
8.33.18/2020 Annonsering på hemsida, A Lindberg
Vi jobbar inom casino/betting branschen och undrar vad det finns för annonseringsmöjligheter på
er hemsida och vad detta skulle kunna tänkas kosta?
FS beslut: Vi tackar nej till den typen av annonsering i nuläget.
8.34.18/2020 World Greyhound Organisation, T Gallagher
In conjunction with Greyhound-Data I have set up the World Greyhound Organisation and am
inviting countries to join.
FS beslut: Frågan skickas vidare till förbundets revisor Lars Wicander som har erfarenhet av
utländska organisationer och ber om input från honom.

9. Domarfrågor CJ, MN
Inget att rapportera
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor
11. Kalendarium, 2020
Skype/telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00
12. Mötets avslutande
Ordförande Una avslutar mötet

