Protokoll förbundsstyrelsemöte 8/2022
Plats: Teams
Tid: 30 juni klockan 19.00
Närvarande: Mats Wicander, Jan Helgesson, Maritha Nordström, Theres Lindström, Lars Marklund, Lasse
Feiff, Marielle Lindström, from punkt 5 b Malin Månsson och Robin Arnmark
Frånvarande: Solveig Marklund
Gråa punkter behandlades inte.
1. Mötets öppnande
Ordförande Mats Wicander 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, MW, MN
-Det har inkommit en skrivelse angående tävlingen i Cimbria 7/5 där sällskapet anlitat en ej godkänd
domare samt hade för kort tid mellan avbrutet lopp och omlopp.
Ordförande MW har tillskrivit sällskapet angående saken och har fått ett svar från sällskapet.
-En godkänd veterinär dispens för en Rhodesian Ridgeback har inkommit från SKK.
-Förslag från Eva-Mari Lindström att flytta fram tidpunkten för rankutlämning till kl 20.00 istället för
12.00 på måndag.
FS beslut: Tidpunkten för rankutlämning flyttas till 20.00

-Önskas klargörande gällande vilket typ av medlemskap som krävs för att inneha godkänd tränarlicens.
FS svar: Oavsett typ av medlemskap (huvud, familj, stöd etc) kan man inneha tränarlicens.
B. Tävlingsansvarig, ML, MW
Fråga har inkommit om dispens till en tävlande från Danmark. Hunden skulle fylla 15 månader 3 dagar
efter tävlingsdagen vilket inte upptäcktes innan programmet var tryckt. När hundägaren kontaktades av
tävlingsledaren så var de redan var på plats i Sverige.
FS beslutar: att ge dispens till hunden
-SHS ansöker om dispens för regeln om två dagars vila för Whippet avseende 320 m under SM-veckan.
FS beslut: Dispensen beviljas
-SDA-GHK har meddelat att de ställer in tävlingsdagen den 16/6 pga för få anmälda hundar
-SHS har meddelat att de avstår från att köra den planerade kvällstävlingen den 6 juli
-Skellefteå har ställt in tävlingen den 1 juni pga för få anmälda
-Fråga om det är godkänt att träna tik innan det har gått 75 dagar efter valpning, vilket är gränsen för
tävling enligt SKKs regler.
FS beslut: Träning är likställt med tävling och samma regler gäller.
-Fråga om temperaturgräns vid tävling har inkommit.
FS svar: På tävling är det veterinär som beslutar om vädret tillåter tävling. På träning är det en
rekommendation att inte träna vid varmare temperatur än 25 grader. I slutändan är det sällskapet som
måste avgöra om det är lämplig att
-FS rekommenderar sällskapen att vara ute i tid om de ställer in tävlingar så att tävlande inte behöver
åka i onödan vid tex extrema temperaturer.
Ett tips är att ha kontakt med veterinären, i god tid innan tävlingsdagen, för att undersöka om det går att
senarelägga veterinärbesiktningen om det skulle vara för varmt vid planerad besiktningsstart/första
start. Om det är möjligt kan anmälda till tävlingen meddelas att så kan komma att ske.
-Fråga om tiklopp för whippet som krockar där Midlanda har ett tiklopp lördag och 7HS söndag.
FS svar: FS tycker att det är olyckligt att det krockar och uppmanar tävlingsledarna att samverka bättre
för att undvika krockar.

C. Framtidsgruppen, JH
D. Banansvarig, LM
-Banbesiktningar, SHS, Cimbria, VHS, Örebro, Midlanda, GHS och 7HS har skickat in
sina besiktningsprotokoll. Skellefteås saknas ännu så länge.
-Incident i Västerås: Tävlingsledaren har skrivit till förbundet och redogjort för vad som hände och hur
sällskapet hanterade situationen. Sällskapet har också vidtagit åtgärder för att haren ska fungera
säkrare.
FS anser att sällskapet har agerat mycket bra, både vad gäller krishantering under tävlingsdagen samt att
de tillskrev förbundet med en redogörelse på eget initiativ.

-Det har inkommit ett antal skrivelser från tävlande i Cimbria den 25 juni angående dålig bankondition
och stora brister i arrangemanget.
Beslutas att tillskriva Cimbria och kräva en ny banbesiktning samt en handlingsplan för hur de ska
säkerställa arrangemang framöver. Cimbria ska inkomma med besiktningsprotokoll samt handlingsplan
innan 25 juli.
E. Hemsideansvarig, TL
Suss Pettersson har skrivit en fin artikel som är publicerad på hemsidan, stort tack för det!
F. Registeransvarig tävling/resultat, LM, ML
G. Registeransvarig registrering nya hundar, TL
H. Kommunikationsansvarig, TL
I. GDPR-ansvarig, MN
J. Utbildningsansvarig, MM, TL
K. Domaransvarig, MW
L. Statistik, LM
M. Ansvarig Internationella relationer, MW

6. Styrelsens arbete
Revidera stadgarna efter kongressen –klart och kommer att publiceras på hemsidan.
7. Ekonomisk Rapport, SM
-Vi följer upp veterinärkostnader löpande under innevarande säsong för att utvärderas efter säsongen.
-Fastställs att veterinäravgifterna ska betalas in senast 14 dagar efter tävling.
-Kassör ej närvarande
8. Skrivelser
8.8.7/2022 Munkorg Whippet, 7HS styrelse
7HS vill få godkänt plastmunkorg till whippet på tävling.
FS svar: Frågan har varit uppe tidigare och då gick frågan ut på remiss till sällskapen och beslutet var att
inte godkänna plastmunkorg.
Protokollsutdrag från FS möte nr 4 den 31 mars 2022
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.

8.8.8/2022 Klassning av Irlandsimporter med rader, L Wicander
Det har framkommit att det finns olika åsikter och frågor om hur Irlandsimporter med klassningsrader
från sina starter på Irland klassas i Sverige. Bifogar förslag på rutin för hur det kan klargöras. Beslut om
att införa denna rutin kan FS ta utan att bryta mot någon regel i regelverket.
FS beslut: Rutinen införs from 1 juli och har kompletterats med fler klassningar och beslutas också att
införa krav på en T1, på valfri distans, för importer oavsett vart de importerats från.
Se bilaga för klassning
8.8.9/2022 Angående utvärderingar, K Frid
I många frågor som behandlas av FS dyker det upp ett slentrianmässigt uttryck "utvärderas". Föreslår att
ha en lista utanför protokollet för att inte tappa bort dem.
FS åtgärd: De saker som ska utvärderas dokumenteras av styrelsen på ett sätt som gör att de inte glöms
bort.
9. Övriga frågor
-Fysisk träff under SM-veckan för FS blir svårt att få till. Träff planeras senare.
10. Kalendarium 2022
Teams hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00
12. Mötets avslutande
Ordförande tackade för aktivt deltagande i mötet och avslutade det

