
 

 

 

Protokoll förbundsstyrelsemöte 9/2022 

Plats: Teams 
Tid: 28 juli klockan 19.00  

Närvarande: Mats Wicander, Jan Helgesson, Solveig Marklund, Lars Marklund, Maritha Nordström, 
Theres Lindström, Malin Månsson, Lars Feiff  
Frånvarande: Marielle Lindström, Robin Arnmark 

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: Solveig 
 
3. Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes 
 
4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll är utskickat  
 
5. Rapporter  
A. Ledningens rapport, MW, MN  
-Mats Wicander, Lars Marklund, Palle Werdelin har haft ett möte med Cimbria. Ytterligare ett möte på 
plats på banan kommer att ske den 14/8. Då deltar, förutom representanter för Cimbria, Lars Marklund 
och Palle Werdelin. 
 
-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. 
-Inkommen följdfråga: vad gäller för de sällskap som har valt att ha supporteravgift i stället för 
stödmedlem. 
FS svar: Alla som är medlemmar, oavsett vilken typ av medlemskap, kan ta tränarlicens. Dock inte 
supporters. 
 



 
B. Tävlingsansvarig, ML, MW 
-Monica Hagberg har ansökt om få interimistisk licens för hunden Mustang Victoria, öronmärkning VX 
VKA 
FS beslut: Dispens ges 8 veckor from inkommen ansökan 
 
-Summering av SM 2022. FS konstaterar att SHS har genomfört en väl arrangerad tävling och förbundet 
skickar ett stort tack! 
 

-SM framtida upplägg. En arbetsgrupp tillsätts för att i samråd med SkeHK titta upplägg av SM 2023 samt 
att även ta fram förslag till framtida upplägg för SM. Gruppen består av Janne, Solveig och Malin. 
 
-Utdelning av priser till Årets hundar skedde efter finalerna på SM. Till nästa år ska förbundet se över hur 
och när dessa priser ska delas ut för att ge rätt ”glans” åt även dessa utmärkelser. 
 
-Inbjudan 20 augusti i Skellefteå, FS ger dispens att flytta storlopp till september OM det inte skulle bli 
tillräckligt många anmälda i augusti. 

 
C. Framtidsgruppen, JH 
-Förbundet vill ha sällskapens hjälp med att hitta personer som brinner för framtidens hundkapp. För 
närvarande är det två personer som ingår, Jan Helgesson och Martina Berglund men vi behöver bli fler! 
Så, FS skickar en uppmaning till alla sällskap att komma med förslag på personer som kan ingå.  
 
D. Banansvarig, LM 
-Banbesiktningar, Skellefteås saknas.  

 

E. Hemsideansvarig, TL 
-Isabella jobbar på med hemsidan på ett bra sätt. 
 
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 
Mats meddelade att han gjort en wideseednings-markering på hunden Napoleon, ytterligare en 
markering behövs av annan domare behövs för att den ska wideseedas. 
Mats ska också titta på att genomföra en domarutbildning digitalt under vintern. 
 
L. Statistik, LM 

 
 



 
 
M. Ansvarig Internationella relationer, MW 

Under SM var Edward Nolan och Megan Horgan från Irland på plats och de uppskattade tävlingen 
mycket och tyckte att Svensk hundkapp är mer familjär än på Irland. Det var första gången besökarna fick 
se Whippet tävla på rundbana och det tyckte de var mycket roligt. Fechin Mullen (irländsk uppfödare) 
var också på plats och tittade på tävlingarna den 16 juli. 
 
6. Styrelsens arbete  
Brith Andersson, Nationella Dopingkommissionen för hund, SKK har tillskrivit förbundet för direktkontakt 
i arbetet med revidering av regelverket Nationellt dopingreglemente för hund, i de delar som är specifika 
för SHCF. 
Mats tar på sig att ta fram förslag på revideringar. 
 
6A. SM 2023 
Jan Helgesson och Malin Månsson är FS kontaktpersoner för Skellefteå som står som arrangörer för SM 
2023. 
 
7. Ekonomisk Rapport, SM 
Ekonomin är god. Det saknas ett antal veterinärräkningar. 
 
8. Skrivelser  
 
8.9.10/2022 SM 2023, B Ländin 
Skribenten har skickat in tankar kring SM 2023. 
FS har tagit emot tankarna och har tillsatt en grupp som ska jobba med upplägg för SM from 2024 utifrån 
att SM 2023 redan är beslutat om. 
 
9. Övriga frågor 
Fysisk träff planeras senare. 
 
10. Kalendarium 2022 
Teamsmöte hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00  
 
12. Mötets avslutande  
 


