Protokoll förbundsstyrelsemöte 13/2021
Plats: Skype
Tid: 24 juni 2021 klockan 19.00
Närvarande: Una Modig, Jan Helgesson, Solveig Marklund, Susann Lindgren Lindström,
Maritha Nordström, Artur Bliding, Isabella Ståhl, Lars Marklund, Anki Sinkkonen, from punkt
5B Bo Ländin
Frånvarande:
Gråa punkter behandlades inte
1.Mötets öppnande
Ordförande Una Modig hälsade alla välkomna och öppnade mötet
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Sekreterare: Maritha
Justerare: Solveig
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll samt protokoll för extrainsatt möte är utskickat
5. Rapporter
A. Ledningens rapport, UM, MN
A.1. Corona:
Alingsås har fått en kontroll från Länsstyrelsen där de rapporterat hur de har hanterat Covidsituationen. Kontrollen omfattade ett frågeformulär som de skickat in och de fick godkänt.
FS skickar ut frågeformuläret till alla sällskap

B. Tävlingsansvarig, AS, BL
Ansökan från 7HS om dispens under SM-veckan, 7HS och M Berglund
7HS ser svårigheter med att kunna erbjuda kringlopp för Whippet under SM-veckan med den
planering som ligger nu. Därför ansöker de om dispens för Whippet som innebär att det under
veckan tillåts att tävla Whippet med endast en dags vila.
FS beslut: Dispensen beviljas med tillägget att det är under förutsättning att det blir ett graderat
kortlopp som läggs in. En bidragande del i beslutet är också att vi även i år kör ”whippetraceupplägget” som ska utvärderas efter årets SM.
Cimbria HK ansöker om att få flytta sin tävlingsdag 10 juli från Cimbriabanan till Boråsbanan
FS har den 20 juni beslutat: Flytten godkänns

En inventering av antal dopingkit som vi har ska göras och Solveig beställer så vi har tillräckligt
för säsongen.
Anki och Bosse ansvarar för att Covid-protokollet är inskickade innan tävling arrangeras.
C. Framtidsgruppen, JH
D. Bangruppen, LM
Lars ansvarar för att egenkontroll för banorna är inskickade innan tävling arrangeras.
Det kommer att göras fysiska bankontroller på några banor under säsongen.
E. Hemsidan, IS, AB
En flik för statistik läggs till på hemsidan, Bosse levererar statistiken.
F. Registergruppen, AS, LM
G. Utbildning, IS, SLL
H. Spelet, JH, AB
I. Kommunikation, Marknadsföring AB
J. Statistik, BL
K. Internationella frågor, AB, SLL
6. Styrelsens arbete
6.1.13/2021 SM 2021 Susann Lindgren Lindström är kontaktperson från FS angående SM 2021.
Marknadsföringsbidrag: 10 000 kronor är utbetalat till 7HS redan 2020 utifrån att de skulle
arrangera SM då. På grund av Corona fick SM arrangeras på annat sätt än normalt 2020. 7HS fick
ha kvar pengarna på sitt konto för att de ska användas till SM i år. Det innebär att de redan förra
året har fått markandsföringsbidraget för 2021.
FS beslut: 7HS får en budget på maximalt 9 000 kronor för pokaler och täcken till SM 2021
7. Ekonomisk Rapport, SM
239 700 kronor på kontot.
Solveig höll en budgetgenomgång med styrelsen för att jämföra med senaste årens utfall.
Ekonomin har återhämtat sig på tack vare Coronaåret 2020 då inga kostnader för möten förelåg.
Inför att nästa budget ska läggas kommer en mer ingående analys att göras.
8. Skrivelser
8.6.13/2021 Angående stödmedlemskap, J Isaksson
Föreslår att framöver fördela kongress-platserna utifrån antalet huvudmedlemmar eller antal
tränare i klubben istället för som nu där stödmedlemmar och familjemedlemmar räknas in.
FS svar: Eftersom förslaget styrs av stadgan så ber vi att Joachim skickar in en motion till
nästkommande kongress som behandlar stadgan med sitt förslag.
8.6.14/2021 Ansökan bidrag vattenpump, MiHK

Solveig och Maritha går igenom Midlandas räkenskaper inför beslut.
8.6.15/2021 VHS 40-årsjubileum, VHS genom E-M Lindström
VHS firar 40 år i år och önskar flytta tävlingsdagen i augusti till söndag den 22 för att
hundkappare ska kunna komma och fira tillsammans under lördagskvällen.
FS beslut: VHS beviljas byta dag.
8.6.15/2021 tävling med nyparad tik, M Johnn
Fråga om regler för tävlingsstart av dräktig/nyparad tik.
FS svar: Frågan är inte reglerad i stadgan eller regelverk, det är hundägarens/tränarens ansvar att
se till att djuret inte riskerar att fara illa. Detta styrs utifrån djurskyddslagen och dess förordningar.
8.6.15/2021 Ansökan bidrag till införskaffande av ny hare, Cimbria
Vi inväntar ekonomiska underlag för att kunna gå igenom inför beslut.
8.6.15/2021, Begäran om återbetalning av sanktionsavg. Tävl.led SDA-GHK
SDA-GHK ansöker om att få sanktionsavgiften för den 6 juni återbetalad.
FS beslut: Återbetalning av sanktionsavgift för den 6 juni beviljas inte då SHCF utgår ifrån de
nationella riktlinjerna.
9. Domarfrågor, LM, SLL
Påminnelse till domarna om nya rutinen, att hundarna ska vara registrerade i SHCF och att de ska
ha registrerade tränare innan de tar licens. Viktigt att sällskapen hjälper till att förmedla
informationen till berörda domare samt att informera registratorerna att ID-boken är borttagen. Vi
påminner även på hemsidor och Facebook.
C4. Identifiering
För identifiering och att hunden är registrerad i SHCF i samband med licenstagning
tillhandahåller registret en bekräftelse på att hunden är registrerad. På bekräftelsen ska
hundens, Id-märkning (Chip eller tatuering), ålder samt fullständiga namn framgå.
D6. Licenslopp
Med licenslopp avses lopp för utfärdande av tävlingslicens bedömda av behörig domare. För
deltagande i licenslopp krävs att hunden är registrerad i SHCF och en bekräftelse på detta
kan visas upp för behörig domare inför licensloppet Hund får delta i licenslopp från 15
månaders ålder.
Domarlistan på hemsidan behöver uppdateras. Sällskapen ska skicka in aktuell lista till SHCF
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor
11. Kalendarium, 2021
Skype/telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00
12. Mötets avslutande
Una tackade alla och avslutade mötet

