Protokoll förbundsstyrelsemöte 3/2021
Plats: Skype
Tid: 28 januari
Närvarande: Una Modig, Jan Helgesson, Maritha Nordström, Christel Tevin, Anki Sinkkonen,
Solveig Marklund
Valberedningen (Hanne Andersen och Lena Lewander) anslöt 19.30 till ca 20.00 då styrelsemötet
gjorde en paus.
Frånvarande: Isabella Ståhl
1.Mötets öppnande
Ordförande Una Modig hälsade alla välkomna
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Sekreterare: Maritha
Justerare: Christel
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes
4. Föregående protokoll
Är utskickat
5. Rapporter
A. Ledningens rapport, UM, MN
-Regmailen är bemannad och alla registerärenden ska gå via regshcf@gmail.com övriga ärenden
ska gå till shcf@shcf.com. Det är enbart dessa adresser som ska användas i ärenden kopplade till
SHCF.
A.1. Corona:
B. Tävlingsansvarig, AS
Tävlingsledarmöte har varit, se punkt 6.4.15/2020 Tävlingskalendern 2021
C. Framtidsgruppen, JH
Jan och Anki presenterar ett arbetsmaterial med mål för svenska hundkappen som
framtidsgruppen kommer att jobba vidare med. Materialet kommer att presenteras på kongressen.
D. Bangruppen,
Inget att rapportera
E. Hemsidan, IS
Inget att rapportera

F. Registergruppen, AS
På mötet med registergruppen gjordes en arbetsfördelning:
Bo Ländin, Lars Marklund, Marielle Lindström och Krister Sandberg: Statistik, klassar, rankar,
programblad, depålistor, registring utländska hundar. Theres Lindström: Reg-mailen, registrering
av irländska och svenska hundar, uppdateringar, mm.
I autosvaret till regmailen är det en länk inlagd till nya hemsidan.
Anki Sinkkonen är ansvarig från FS och kommer att hantera frågor som kommer till mailen
kopplade till tävlingsdelen.

G. Utbildning, IS
Inget att rapportera
H. Spelet, JH
-Licensansökan är inskickad och bekräftad som mottagen, avgiften är betald.
6. Styrelsens arbete
6.4.15/2020 Tävlingskalendern 2021
-Tävlingsledarmötet den 23/1 var ett bra möte med fokus på att få ihop en kalender med spelet,
som gynnar alla banor. Styrelsen vill berömma alla för den fina stämningen och det goda
samarbetet på mötet.
Ny kalender är framtagen och FS fastställer den. Den skickas ut tillsammans med
minnesanteckningar från tävlingsledarmötet.
6.2.2/2020 Kongressen
-Dokument till kongressen är utskickade
7. Ekonomisk Rapport, SM
171 636 kronor på kontot.
8. Skrivelser
9. Domarfrågor MN
Inget att rapportera
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor
11. Kalendarium, 2021
Skype/telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00
12. Mötets avslutande
Ordförande Una tackade för ett bra möte och avslutade

