
 

Protokoll förbundsstyrelsemöte 2/2022 

Plats: Telefonmöte  
Tid: 27 januari 2022 klockan 19.00  

Närvarande: Una Modig, Jan Helgesson fram tom punkt 8, Maritha Nordström, Bo Ländin, Solveig 
Marklund, Lars Marklund. Artur Bliding from punkt 5B. 
Frånvarande: Isabella Ståhl, Anki Sinkkonen, Susann Lindgren Lindström  

Gråa punkter behandlades inte. 

1. Mötets öppnande  
Ordförande Una Modig öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 
2. Val av sekreterare och justerare för mötet  
Sekreterare: Maritha 
Justerare: Lars 
 
3. Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes 
 
4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll är utskickat  
 
5. Rapporter  
A. Ledningens rapport, UM, MN  
Inget att rapportera 
 
B. Tävlingsansvarig, SLL, BL 
-Årets hund, det hade blivit ett fel i SHCFs presentation vilket nu är rättat. Elitgruppen via Åsa Wall 
har nu skickat in sin presentation. Ett nytt röstningsunderlag skickas ut. 
I de kategorier där det är olika hundar som står som vinnare får sällskapen rösta om vilken hund de 
vill se som kategorivinnare. Senast den 15 februari måste rösterna ha mejlats till shcf@shcf.se  
När har samtliga kategorivinnare klara så kommer vi att skicka ut resultatet och årets hund ska röstas 
fram. I den röstningen så har samtliga medlemmar i sällskapen en röst var, vi återkommer med 
information om hur röstningen ska gå till. 
 
 
C. Framtidsgruppen, SM, JH 
De flesta sällskap har skickat in sina handlingsplaner, efter den 31 januari kommer alla att 
sammanställas. 
 
D. Bangruppen, LM  
 

mailto:shcf@shcf.se


E. Hemsidan, IS, AB  
Uppdatering av icke aktuella dokument ska göras, det är fel datum på vissa.  
 
F. Registergruppen, AS, LM 
 
G. Utbildning, IS, SLL  
 
H. Kommunikation, Marknadsföring, AB  
 
I. Statistik, BL  
 
J. Internationella frågor, AB, SLL  
 
6. Styrelsens arbete  
6.1.1/2022 Kongress 2022 
- Inkomna motionerna är under bearbetning och kommer att skickas ut senast 31 januari med FS 
yttrande.  
-Vi vill påminna alla medlemmar att skicka in nomineringar till valberedningen, nominerade ska vara 
tillfrågade och tackat ja till uppdrag – senast 15 februari 
-FS arbetar med övriga dokument till kongressen 
 
7. Ekonomisk Rapport SM 
-Ekonomin är stabil 
-Saknas veterinärräkningar från Cimbria som inte är betalade. 
-Kassören har kontakt med SDA-GHK angående veterinärfakturor och veterinäravgifter. 
 
8. Skrivelser  
8.2.2/2022 Munkorg, J Blogh 
Begäran om att få ännu en plastmunkorg godkänd. 
FS beslut: Munkorgen godkänns inte i dagsläget. Vi har ett antal godkända munkorgar varav någon 
av dem borde passa alla Whippets och Greyhounds.  

 
8.2.3/2022 Elektrisk hare, I Neij 
Skribenten har hittat en elektrisk maskin som eventuell går att bygga om till en harmaskin. Hon 
föreslår att förbundet helt, eller delvis, bekostar byte till denna på alla våra mindre banor.  
Maskinerna är av modellen Renegade alpha, se länkar nedan. 
https://youtu.be/PGjhz9eHE2A 

https://renegade.dog/collections/rx-range/products/alpha-rx1 

FS svar: Vi tycker att det är positivt att det kommer idéer! Dock anser FS att det är för tunt underlag 
för att kunna ta beslut om detta. Vi uppmanar skribenten att undersöka mer om maskinen samt kolla 
hur intresset ser ut hos sällskapen. 
 
9. Domarfrågor, SLL  
 
10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
11. Kalendarium 2022 
Skype/telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00  
 

https://youtu.be/PGjhz9eHE2A
https://renegade.dog/collections/rx-range/products/alpha-rx1


12. Mötets avslutande  
Ordförande tackade alla för ett bra möte och avslutade mötet. 
 
 
 

 


