Protokoll förbundsstyrelsemöte 19/2021 extrainsatt
Plats: Telefonmöte
Tid: 4 november 2021 klockan 19.00
Närvarande: Una Modig, Susann Lindgren Lindström, Lars Marklund, Anki Sinkkonen, Jan
Helgesson, Isabella Ståhl, Bo Ländin
Frånvarande: Solveig Marklund, Artur Bliding
Gråa punkter behandlades inte
1. Mötets öppnande
Ordförande Una öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Sekreterare: Maritha
Justerare: Susann
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes
4. Föregående protokoll
5. Rapporter
A. Ledningens rapport, UM, MN
B. Tävlingsansvarig, JH, SLL
C. Framtidsgruppen, SM
D. Bangruppen, LM
E. Hemsidan, IS, AB
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
6.1.18/2021 SM 2023
7. Ekonomisk Rapport, SM
8. Skrivelser
8.23.19/2021 Elitlopp Cimbria, C Johansson för elitseriegruppen
Det har inkommit en skrivelse om Cimbrias elitserielopp och huruvida det ska ge poäng i
elitserien och om Cimbria har brutit mot regelverket F3.
FS anser att Cimbria inte bryter mot SHCF:s regelverk, F3. När det gäller poängen i elitserien så
hänvisar vi frågorna tillbaka till er i elitseriegruppen.
9. Domarfrågor, LM, SLL
10. Övriga frågor
11. Kalendarium, 2021
Skype/telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00
12. Mötets avslutande
Una tackade och avslutade mötet

Punkter att ta upp längre fram (tas bort innan utskick):
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.
Styrelsens arbete
8.10.6/2020 Databasen, E Kleväng Callert

Erbjudande om hjälp av en expert att undersöka om nuvarande lösning för hantering (anmälan,
ranking, programblad, resultat etc) och lagring av tävlingsdata kan förenklas och framtidssäkras
genom att lägga över det i en mer modern lösning.
FS beslut: Förbundsstyrelsen tackar för det fina erbjudandet tar kontakt med Johnny och
meddelar att det här kommer att ske och ger även honom erbjudande att komma med
kostnadsförslag.
FS har varit i kontakt med Johnny och fått svar att om vi beslutar att byta databas så kommer hela
lösningen behöva byggas om, ett arbete som enligt Johnny handlar om en stor mängd timmar.
Johnnys uppger att det tidigare erbjudits hjälp av experter och det har inte fungerat så bra.
FS beslut: Vi behöver inhämta mer information kring vad det skulle innebära att göra en ny
lösning.

H. GDPR MN
Kommer att arbetas löpande med vid behov, punkten tas bort från dagordningen.
Årets hund – vad ska vara regelverket, tas på möte i höst
Utbildningsmaterial från Krister S kommer att uppdateras under hösten.
-Tävlingskommitté med aktiva som kan bistå tävlingsansvariga?

