
 

 

 

Protokoll förbundsstyrelsemöte 10/2022 

Plats: Teams 
Tid: 25 augusti klockan 19.00  

Närvarande: Mats Wicander, Jan Helgesson, Solveig Marklund, Malin Månsson (till och med punkt 4), 

Maritha Nordström, Lasse Feiff, Theres Lindström, Robin Arnmark, Lars Marklund, Marielle Lindström 
Frånvarande:  

Gråa punkter behandlades inte. 

 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Mats öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

 

2. Val av sekreterare och justerare för mötet  
Sekreterare: Maritha 
Justerare: Lars M 
 
3. Fastställande av dagordningen  
 

4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll är utskickat  
 
5. Rapporter  
A. Ledningens rapport, MW, MN  
 
B. Tävlingsansvarig, ML, MW 

-Midlanda ställde in tävlingen den 6/8 pga för få anmälningar 
-SDA-GHK ställde in sin tävling 11/8 pga banans beskaffenhet (sten i ny sand) 
-SDA-GHK ställde in sin tävling den 14/8 pga värme 
-SHS ställde in sin tävling den 17/8 pga för få anmälda 
-VHS har fått godkänt att flytta nedan lopp till den 30/10 

Mälartrofé Sprint 
Mälartrofé Stayer 

Mälartrofé Veteran 
Mälartrofé Saluki 

-VHS har fått godkänt att lägga till Hill's debutantlopp W K uppifrån öppen klass den 2/10  
-ÖHK har fått godkänt att flytta Mellansvenska Trofén Greyhound Medel Öppen klass från den 4/9 till 
den 10/9 
 

-VHS har fått godkänt att lägga till ett sponsrat lopp den 2/10, Hill's debutantlopp W K uppifrån öppen 

klass  
 



-När det gäller begäran om rödmarkerade hundar som strukits till tävling i Alingsås 14/8 har vi 

beslutat att upphäva dessa. Dels pga ett förbehåll som ägaren/tränaren hade i anmälan, dels pga 
oklarheter in i det sista om tävlingen skulle kunna genomföras pga bankonditionen. Nu ställdes 
dessutom tävlingen in pga värme. Banan godkändes sedan den 14/8 efter ett digert jobb att få banan i 
god kondition till tävlingen den 21/8. 
Med anledning av det inträffade vill styrelsen se över vad/hur vilka förbehåll som man kan skriva i 
anmälan till tävling. 
 

-En dansk hund var anmäld till Cimbria 27/8 som var rödmarkerad efter en disk 13/8. Vi upphävde 
rödmarkering pga att den blev diskad i Danmark enl. danska regler och har sen gått ett s.k. ”re-
lic.lopp” enl danska regler och där blivit godkänd. Då menar vi att danska hundar som har godkänd 
licens i Danmark får tävla i Sverige, samma bedömning som görs med alla andra danska hundar som 
har godkänd licens. 
Lars M kontaktar Danmark så att vi får information om när en hund har mist licens och återfått den så 

att inga missförstånd ska uppstå. 
 
-Klargörande gällande poängräkning för Årets hund 
För att ett lopp ska ingå i poängräkning till Årets hund ska det i inbjudan stå att loppet är öppet 
uppifrån.  
 
-Fråga har inkommit ang vad som anses som elittid för basenji på kort och medel.  

Det behöver finnas minst 20 aktiva inom samma ras för att kunna få fram rättvisande elittider. 
 
-En protest gällande en tävlingsledares beslut har inkommit.  
Protesten gäller att tränaren har anmält sin hund till kort och på anmälan klickat i nej för alternativ 
distans men skrivit att ”vid medel fråga mig”. Hunden är därmed anmäld bara på kort, tävlingsledaren 
har felaktigt lottat in hunden i ett medellopp och annan tävlande noterade detta och lämnade in en 
protest mot att hunden skulle få starta. Därmed ströks hunden av tävlingsledaren. 

Hundägarens protesterar mot att hunden ströks efter inlottning 
FS beslut: Protesten avslås och med anledning av det inträffade vill styrelsen se över vad/hur vilka 
förbehåll som man kan skriva i anmälan till tävling. 
 
 
C. Framtidsgruppen, JH 

-Några förslag på nya medlemmar till framtidsgruppen har inkommit. Janne kommer att kontakta dem 
och ta ett första möte innan nästa FS-möte.  
 
D. Banansvarig, LM 
-Rapport från besiktning av banan i Cimbria. Sällskapet har fått råd från FS bangrupp på olika åtgärder 
för att de ska få banan i fullgod kondition. Bangruppen har också erbjudit sig att komma och hjälpa 
sällskapet med åtgärderna. Rapporten skickas till sällskapet och de ska återrapportera när de har 

åtgärdat identifierade brister. 

-Rapport från besiktning av banan i Alingsås. Sällskapet har gjort ett hästjobb för att få till banan, en 
eloge till dem. 
 
E. Hemsideansvarig, TL 
 
F. Registeransvarig tävling/resultat, LM, ML 

Beslutats att godkänna T2 som godkänt licenslopp för Basenji säsongen ut. 
 
G. Registeransvarig registrering nya hundar, TL 
 
H. Kommunikationsansvarig, TL 
 

I. GDPR-ansvarig, MN 

J. Utbildningsansvarig, MM, TL 
 
 



K. Domaransvarig, MW 

Mats ska också titta på att genomföra en domarutbildning digitalt under vintern. 
 
-Tre markeringar för Wide seedning har inkommit: 
 -Nils Marklund/Ove Östberg har i Midlanda markerat Rally som widerunner 
 -Marcus Eriksson har i Järbo markerat Sweetest thing som widerunner 
 -Mikael Olsson/Maritha Nordström har i Skellefteå markerat Rally som widerunner 
 -Lena Lewander har i Västerås markerat Napoleon som widerunner 

 
Napoleon har två markeringar och seedas därmed som widerunner 
Rally har två markeringar och seedas därmed som widerunner 
 
L. Statistik, LM 

M. Ansvarig Internationella relationer, MW 

 
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 har skickat in de ändringar som gjorts i vårt regelverk sedan förra uppdateringen.  
 

6A. SM 2023 JH, MM 
Första möte kommer att ske inom kort 
 
7. Ekonomisk Rapport, SM 
Ca 335 tsek på kontot. 
 

8. Skrivelser  

 
8.10.10/2022 Trial efter inlottning, E-M Lindström 
Fråga om hur förbundet ser på trial efter hund är inlottad till tävling. 
FS svar: Trial ska inte köras efter inlottning i tävlingslopp 
 
8.10.11/2022 Licens udda ras, F Adevåg 

Dispensansökan för att få licens för Staffordshire Bullterrier på samma sätt som Basenji fick göra  
FS svar: Dispensansökan godkänns, för att få licens krävs en T1 och en T2. 
 
9. Övriga frågor 
Fysisk träff planeras senare. 
Whatsapp för styrelsen startas - Maritha 
 

10. Kalendarium 2022 
Teamsmöte hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00  
 
12. Mötets avslutande  
Ordförande tackade alla och avslutade mötet 
 

 

 

 

 

 

 


