
 

Protokoll förbundsstyrelsemöte 3/2022 

Plats: Telefonmöte  
Tid: 24 februari 2022 klockan 19.00  

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

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: Jan 
 
3. Fastställande av dagordningen  
Dagordningen godkändes 
 
4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll är utskickat  
 
5. Rapporter  
A. Ledningens rapport, UM, MN  
Inget att rapportera 
 
B. Tävlingsansvarig, SLL, BL 
-Årets hund, 7 sällskap har röstat (Midlanda avstår och inga röster har inkommit från SDA/GHK samt 
GHS) och rösterna visar: 
Årets GH Öppna medel - Greycraft Like 
Årets GH Hane - Trap Shadow 
Årets GH Tik - Traviata 
Whippet sprint - S Monkey Man 
Whippet veteraner - Lempira 
 
Nu är det dags för samtliga medlemmar att rösta fram årets Greyhound samt årets Whippet bland 
kategorivinnarna. 
Röstningen kommer att ske någon dag under mars, vi återkommer med mer information. 
 



Bosse tar kontakt med SHS angående upplägget för Greyhounds under SM, samma upplägg som 
för Whippets (stege) med 32 hundar på kort och 32 hundar på medel för respektive ras, 
kommer att köras på försök under SM, detta kommer efter SM att utvärderas av FS.  

 
7Hs har meddelat att de avstår från 3 av sina planerade tävlingsdagar 2022. De dagar de återlämnar är: 
30 april  
21 augusti  
24 september 
Med anledning av återlämnandet öppnar FS upp för andra sällskap att söka dessa dagar. Ansökningarna 
ska vara inne senast 20 mars. 
 
C. Framtidsgruppen, SM, JH 
Alla sällskap utom två har skickat in sina handlingsplaner, det finns många fina aktiviteter planerade. 
 
D. Bangruppen, LM  
 
E. Hemsidan, IS, AB  
Arbetet med uppdatering av icke aktuella dokument fortgår.  
 
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 
-Verksamhetsberättelsen är skickad till revisorerna för granskning 
-Förslag till handlingsprogram för 2022-2024 –lämnas till kongressen för beslut 
 
7. Ekonomisk Rapport SM 
Budgetförslag 2023–2024, lämnas till kongressen för beslut. 
Budget för 2022, som redan är beslut på kongressen 2020. 
FS har gått igenom budgeten för 2022 igen på grund av att det finns ett överskott i kassan, så beslutas att 
minska sällskapens årsavgift med 1000 kronor per ombud för 2022. Solveig kommer att skicka ut fakturor 
på årsavgiften till sällskapen där ”rabatten” är avdragen. 
-Beslutas att även veterinäravgiften sänks från 100 kronor per start till 75 kronor per start för 2022. 
Detta kan komma att behövas ändras längre fram på säsongen. 
 
Ovan två beslut innebär att vi planerar för ett minusresultat för 2022 vilket är i linje med att förbundet 
inte ska ha för stor kassa och i stället stötta sällskapen. 
 
Artur har meddelat via mejl att han reserverar sig. 



 
 
8. Skrivelser  
8.2.2/2022 Munkorg, J Balogh 
 
J Balogh önskar att vi tar upp frågan igen angående plastmunkorg. 
FS beslut: Korgen skickas ut till sällskapen på remiss. FS vill ha svar senast den 20 mars, ja eller nej till 
önskan att få den godkänd. Sällskapen får gärna motivera sitt beslut. 
 
8.3.4/2022 Munkorg till Whippet, L Ståhl 
Begäran om att få munkorg till Whippet godkänd, samma som skrivelse 8.2.2/2022  
FS beslut: Korgen skickas ut till sällskapen på remiss. FS vill ha svar senast den 20 mars, ja eller nej till 
önskan att få den godkänd. Sällskapen får gärna motivera sitt beslut. 

 
8.3.5/2022 Licenstagning i Danmark, E Johansson 
Är det något speciellt att tänka på om man tar sololicensen i Danmark?  
FS svar: Nej, det fungerar på samma sätt frånsett att de inte tar vikt på hundarna men det innebär inte 
ett problem för att registrera licensen i Sverige. 
 
9. Domarfrågor, SLL  
 
10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
11. Kalendarium 2022 
Skype/telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00  
 
12. Mötets avslutande  
Una tackade för ett bra möte och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 

 


