
 

 

Protokoll konstituerande styrelsemöte 8/2021 

 

Tid: 11 april 2021 kl. 18.00 

Plats: Skype 

 

Närvarande: Una Modig, Solveig Marklund, Jan Helgesson, Susann Lindgren Lindström, Bo Ländin, 

Arthur Bliding, Anki Sinkkonen, Lars Marklund, Maritha Nordström, Isabella Ståhl  

 

Frånvarande:  

 

1. Mötet öppnas 

Ordförande Una Modig öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

Dokumenten – Förtroendeuppdrag i SHCF samt policy gicks igenom. Samtliga styrelsemedlemmar 

som inte har skrivit under sedan tidigare ska skriva under och skicka in. 

 

2. Val av Sekreterare och Justerare 

Till sekreterare valdes Maritha Nordström och att justera dagens protokoll valdes Isabella Ståhl. 

 

3. Dagordningen 

Dagordningen godkändes utan ändringar. 

 

4. Protokoll 

Föregående protokoll är justerat och utsänt. 

 

5. Ledningens rapport 

A. Ledningens rapport, UM, MN 

- Inget att rapportera 

 

A.1. Corona:  
Det är det egna ansvaret inte lagstiftning/restriktioner som är lösningen för att minska 

smittspridningen. 

-Pandemin är fortfarande allvarlig och FS håller sig uppdaterade och återkommer med beslut om olika 

restriktioner kring aktiviteter allt eftersom. Fortsatt gäller inga fysiska möten. 

- Varje medlem/sällskap ska ta ansvar för att det egna länets restriktioner samt de nationella följs för 

att förhindra smittspridning vid uppstart av banorna.  

- Inga tävlingar kommer att hållas så länge nuvarande restriktioner ligger kvar. 

- FS följer myndigheternas information om restriktioner nogsamt för att se när det är möjligt att öppna 

upp för tävlingar mm. 

 

6. Styrelsens arbetsformer 

 

6.1 Styrelsens ansvar 

6.1.1/2021 Konstituering 

a) Val av sekreterare 

Till sekreterare valdes Maritha Nordström 



b) Val av vice sekreterare 

Till vice sekreterare valdes Bo Ländin 

c) Val av kassör 

Till kassör valdes Solveig Marklund 

 

6.1.2/2021 Ekonomisk konstituering 

Till att teckna Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbunds, 802010-4397, firma 

utsågs, (ordf) Una Modig, 650425-5966  och (vice ordf) Jan Helgesson, 520101-1631  samt (kassör) 

Solveig Marklund, 480806-8565  var för sig. Vid deras frånvaro tecknas firman av två ordinarie 

ledamöter ur styrelsen och då två i förening. 

Attester utföres av firmatecknarna var för sig. Kassören Solveig Marklund, 480806-8565  tecknar 

ensam för Svenska Hundkapplöpningssportens räkning samtliga konton hos Nordea samt 

Plusgirot. Vid kassörens frånvaro tecknar (ordf) Una Modig och (vice ordf) Jan Helgesson var för sig 

dessa konton. 

Kassören registreras också som deklarationsombud med åtkomst till Svenska 

Hundkapplöpningssportens Centralförbunds skattekonto. 

Betalningar över 3000 kronor ska attesteras av ordförande Una Modig. 

Denna punkt anses justerad med omedelbar verkan. 

 

 

6.1.1203 Arbetsfördelning inom FS 

Ansvarsområden fördelades enligt: 

- GDPR ansvarig, Maritha 

- Kommunikation, Arthur 

- Tävlingsansvarig, Anki, Bosse 

- Registeransvarig, Anki, Lars 

- Framtidsgruppen, Janne 

- Bangruppen, Lars 

- Hemsideansvarig, Isabella, Arthur 

- SM-ansvarig, Susann 

- Internationella relationer, Susann, Arthur 

- Utbildningsansvarig, Isabella, Susann 

- Domaransvarig, Lars, Susann 

- Spelansvarig, Janne, Arthur 

- Statistikansvarig, Bosse 

 

7. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

8. Kalendarium 

Möten kommer att hållas sista torsdagen i varje månad kl 19,00  

 

9. Mötet avslutas 

Ordförande Una Modig tackade för bra engagemang och avslutade mötet. 

 

 

 

 

__________________________ _________________________ 

Una Modig   Isabella Ståhl 


