
 

 

 

Protokoll förbundsstyrelsemöte 4/2022 

Plats: Telefonmöte  
Tid: 31 mars 2022 klockan 19.00  

Närvarande: Una Modig, Jan Helgesson, Solveig Marklund, Lars Marklund, Bo Ländin, Susann Lindgren 
Lindström, Maritha Nordström, Isabella Ståhl 
Frånvarande: Anki Skinkkonen 

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: Jan 
 
3. Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes 
 
4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll är utskickat  
 
5. Rapporter  
A. Ledningens rapport, UM, MN  
Arthur Bliding har avgått från styrelsen den 21 mars 2022  
 
B. Tävlingsansvarig, SLL, BL 
-Framröstning av årets hund avslutas i kväll 31 mars kl 24,00 
-FS diskuterade hur Årets Hund ska utses i framtiden. Ett förslag är att förbundsstyrelsen beslutar hur 
Årets Hund ska tas fram.  
Denna fråga flyttas över för beslut till kommande styrelse. 
 
-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.  



SHS har meddelat att de önskar att köra SM enligt vad som anges i regelverkets kapitel om SM.  
Beslut i frågan överlåts till kommande styrelse. 
 
-7Hs har meddelat att de avstår från 3 av sina planerade tävlingsdagar 2022. De dagar de återlämnar är: 
30 april 21 augusti 24 september. 
SDA/GHK har ansökt om att få överta 21 augusti, övriga dagar har ingen ansökt om att få överta. 
FS beslut: SDA/GHK får den 21 augusti, resterande dagar läggs vilande i tävlingskalendern.  
 
-Regelverk för utdelning av Elitdiplom SHCF  
Med Elitklassning avses för Greyhounds: Klass 1 tider oavsett distans.  
Whippets: klass 10 tider eller snabbare för Sprinterdistanser Klass 12 tider eller snabbare för 
Medeldistanser Klass 14 tider eller snabbare för Långdistanser Gäller resultat uppnådda i tävlingslopp (ej 
trials eller licenslopp) i Sverige eller i Danmark. Elitdiplom ges ut till hundar som gjort ovanstående i 
minst 5 lopp oavsett distans. Silverdiplom ges ut till hundar som gjort ovanstående i minst 10 lopp på 
samma distans. Gulddiplom ges ut till hundar som gjort ovanstående i minst 25 lopp (tikar 20 lopp) 
oavsett distans. 
 
C. Framtidsgruppen, SM, JH 
Inget nytt att rapportera 
 
D. Bangruppen, LM  
 
E. Hemsidan, IS 
Isabella efterlyser någon som kan ge information om kommande SM till hemsidan. Bosse förmedlar 
kontakt. 
Uppfödare uppmanas att granska de uppgifter som är publicerade om deras kennel, de som vill stå kvar 
på uppfödarlistan ska mejla Isabella senast den 30 april. De som inte hör av sig kommer att plockas bort. 
 
F. Registergruppen, AS, LM 
-En Finsk Greyhounduppfödare har frågat om hen kan få publicera sin kull på vår hemsida. 
FS beslut: I stadgan står att läsa: C6. Annonsering på SHCFs uppfödarweb För att få annonsera på SHCFs 

uppfödarweb så ska uppfödaren vara medlem i ett SHCF-anslutet sällskap. De blivande valparna ska 

kunna registreras i SKK. Om föräldradjuren inte har SKKstamtavla så ansvarar uppfödaren för att visa upp 

underlag som styrker att framtida SKK-registrering kan ske. 

Vi har vid enstaka tillfällen tillåtit utländska uppfödare lägga ut sina kullar på vår hemsida då vi har haft 
få svenskfödda kullar. Nu har vi ett antal födda och planerade kullar så vi anser att det täcker upp 
behovet, så beslutet är att inte tillåta det denna gång. 
 
-Beslutas att namn på hund får uppgå till högst 17 tecken, detta för att det ska rymmas på en rad i 
programblad även för de hundar som har två bokstäver i rasbeteckningen. 
 
G. Utbildning, IS, SLL  
Isabella har startat en utbildningsgrupp som kommer att jobba med tränarutbildningen 
 
H. Kommunikation, Marknadsföring, AB  
 
I. Statistik, BL  



 
J. Internationella frågor, AB, SLL  
 
6. Styrelsens arbete  
6.1.1/2022 Kongress 2022 
-Det har inkommit frågor om åhörarplatser på kongressen.  
Enligt tidigare beslut så tillåts inte åhörare när kongressen genomförs digitalt, risken är att 
telefonsystemet blir för svajigt om det blir för många deltagare.  
 
7. Ekonomisk Rapport SM 
Drygt 300 tsek på kontot. 
 
8. Skrivelser  
8.2.2/2022 Munkorg, J Blogh 
8.3.4/2022 Munkorg till Whippet, L Ståhl 
Begäran om att få ännu en plastmunkorg godkänd. 
 
Frågan om munkorg är skickad på remiss till sällskapen. 
FS beslut: Munkorgen godkänns inte på grund av svårigheter att kontrollera kvaliteten. 
 
8.4.5 Angående Årets hund, T, P Lindström 
Skribenten anser att det finns felaktigheter i underlaget för framröstning av Årets Hund samt en önskan 
att förbundet ska hjälpa till att stoppa ryktesspridning kring vad som påverkat nomineringarna. 
 
FS svar: Gällande ryktesspridning så uppmanar vi skribenten att ta kontakt med det sällskap som 
ryktesspridarna tillhör, det är sällskapens ansvara att agera när medlemmar bryter mot policyn. 
 
Gällande underlag för röstning av Årets Hund så ansvarar elitseriegruppen för hur de räknat fram 
kategorivinnarna samt FS för sin uträkning.  
 
8.4.6 Ang kommentarer på Kappsnack, S Petersson 
Skribenten önskar att FS tar tag i tråkiga kommentarer på Facebook. 
 
FS svar: Ta kontakt med sällskapet/sällskapen för att påtala att policyn inte efterlevs av deras medlem. 

 
9. Domarfrågor, SLL  
 
10. Övriga frågor 
Marie Ellinge har mejlat och visat sin uppskattning för vår nya hemsida som hon tycker är informativ och 
användarvänlig. 
FS tackar för den responsen, roligt att få återkoppling på bra saker. 
 
11. Kalendarium 2022 
Skype/telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00  
 
12. Mötets avslutande  
Ordförande tackade för ett givande möte och avslutade mötet. 


