Protokoll förbundsstyrelsemöte 14/2021
Plats: Telefon
Tid: 29 juli klockan 19.00 samt punkter i kursiv text den 15 juli vid extrainsatt möte.
Närvarande: Jan Helgesson, Solveig Marklund, Maritha Nordström, Isabella Ståhl, Lars
Marklund, Anki Sinkkonen, Bo Ländin, Susann Lindgren Lindström,
Frånvarande: Artur Bliding, Una Modig
Närvarande vid extrainsatt möte 15 juli: Una Modig, Jan Helgesson, Solveig Marklund, Maritha
Nordström, Isabella Ståhl, Lars Marklund, Anki Sinkkonen, Bo Ländin
Gråa punkter behandlades inte
1.Mötets öppnande
Mötets ordförande Jan Helgesson hälsade alla välkomna och öppnade mötet
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Sekreterare: Maritha
Justerare: Susann
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll är utskickat
5. Rapporter
A. Ledningens rapport, UM, MN
Avslagen dispens för Whippet har inkommit, vidareskickad till reg och Linnea B.
A.1. Corona:
B. Tävlingsansvarig, AS, BL
Dispensansökan för att köra 2 dagars tävling för raser förutom Greyhound har inkommit från
NHK.
FS beslut: Dispensen godkänns med tillägget att hundarna får springa maximalt ett medellopp
under helgen. NHK kan även välja att ändra loppet till att gå på kort båda dagarna.
-Rapport från SM
Tävlingen gick i det stora hela bra, medlemmar från andra sällskap hjälpte arrangörsklubben med
olika uppgifter, 7HS skickar ett stort tack till dem (ingen nämnd, ingen glömd).
FS skickar ett stort tack till arrangören 7HS för ett bra genomförande.
C. Framtidsgruppen, JH
Jobbar på tillsammans med ett antal sällskap på olika sätt, arbetet fortskrider.

D. Bangruppen, LM
Lars har besiktat banan i Älvsbyn och kan konstatera att det finns många punkter att åtgärda för
att kunna bedriva träning och tävling på den. Sällskapet har på sig att åtgärda punkterna fram till
den 13 augusti så en ny besiktning ska göras.
E. Hemsidan, IS, AB
Uppdateringar med bland annat statistik kommer att göras.
F. Registergruppen, AS, LM
Fortsatta problem med att anmälning till tävling inte görs korrekt, hundnamn fylls inte i enligt hur
de är registrerade hos SHF, detta skapar mycket extraarbete. Ytterligare en uppmaning att vara
noga när man fyller i dokumentet! Tips: kolla tidigare program och skriv namnen likadant – då
blir det rätt!
Samtliga sällskap uppmanas att gå igenom med sina medlemmar hur man gör anmälan korrekt.
G. Utbildning, IS, SLL
Utifrån de upprepade uppmaningarna angående hur man skriver anmälan inte har gett resultat så
kompletteras utbildningsmaterialet med instruktioner angående detta.
H. Spelet, JH, AB
I. Kommunikation, Marknadsföring AB
-Blogg startad: sportpress och den nås via hundkapp.se – gå gärna in och läs.
J. Statistik, BL
K. Internationella frågor, AB, SLL
6. Styrelsens arbete
7. Ekonomisk Rapport, SM
Ekonomin flyter på enligt plan
8. Skrivelser
8.6.14/2021 Ansökan bidrag vattenpump, MiHK
Solveig och Maritha går igenom Midlandas räkenskaper inför beslut.
8.6.15/2021 Ansökan bidrag till införskaffande av ny hare, Cimbria
Vi inväntar ekonomiska underlag för att kunna gå igenom inför beslut.
FS Beslut: SHCF fastställer att en pott på maximalt 20 000 kronor per år får användas till lån till
sällskap som har svårt att själv finansiera nödvändiga inköp till banan. Ansökan om summa får
ligga på minst 5000 kronor och max 20 000. Lånet är räntefritt men ska återbetalas enligt
överenskommen betalningsplan som fastställts i avtal, men som max inom 3 år. Lån ges mot
uppvisande av kvitto eller offert av inköpt utrustning. För att beviljas lån ska sällskapet som lånar
själva investera minst samma summa som lånet utgörs av. Tex vid inköp av utrustning/maskin,
som kostar 10000 kronor kan lån beviljas med 5000 kronor och sällskapet ska själva gå in med
5000 kronor eller mer.
Om beviljat lån inte återbetalas inom överenskommen tid så kommer sällskapet som lånat pengar
inte att beviljas sanktion för tävling.

Beviljade lån 2021:
Cimbria erbjuds lån på 10 000 kr till harmaskin mot uppvisande av faktura och när maskinen är
inköpt ska de inkomma med kvitto.
Midlanda erbjuds lån på 7500 kr till vattenpump mot uppvisande av faktura och när maskinen är
inköpt ska de inkomma med kvitto.
8.16.14/2021 Ang registrering av vaccination, L Burman
Föreslår att hundägaren skickar in kopia på vaccination till reg samtidigt med stamtavlekopian för
ägarregistrering. Det skulle förenkla på så sätt att vaccinationsintyget inte behöver visas på varje
tävling. Texten i regelverket "Hund ska för att få tillträde till depåområde vara vaccinerad i
enlighet med SKKs vaccinationsbestämmelser" gäller väl både tävling och officiell träning, vilket
är ännu en orsak att registrera giltig vaccination före första start.
FS beslut: Förslaget antas, hundägare ska skicka med kopia på vaccinationsintyget vid samma
tillfälle som hunden registreras i SHCFs register. För hundar som registrerats in före ett års ålder
ska kopia på vaccinationsintyg skickas in när hunden är fullt vaccinerad, dvs efter ett års ålder.
8.17.14/2021 Dispensansökan för licenstagning, L Marklund
Västerås har två Basenji som vill ta tävlingslicens och utifrån att det inte finns några licensierade
av rasen eller andra raser som springer i klass i närheten av dem ansöker ägarna om dispens för
licenstagning.
FS beslut: Dispensen beviljas, de får springa utan licensierade stödhundar i licensloppet.
9. Domarfrågor, LM, SLL
Utbildningsmaterial från Krister S kommer att uppdateras under hösten. Även
funktionsbeskrivningarna ska gås igenom
Cimbria har anmält att de utsett Nina Bliding till B-domare, förbundet gratulerar och önskar lycka
till.
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 Jan tackade alla och avslutade mötet.

