Protokoll förbundsstyrelsemöte 10/2022
Plats: Teams
Tid: 29 sept 2022 kl 19,00
Närvarande: Mats Wicander, Solveig Marklund, Jan Helgesson, Theres Lindström, Lars Marklund,
Robin Arnmark, Lasse Feiff, Maritha Nordström, Marielle Lindström from punkt 5B
Frånvarande: Malin Månsson
Gråa punkter behandlades inte.
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Sekreterare: Maritha
Justerare: Robin
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll är utskickat
5. Rapporter
A. Ledningens rapport, MW, MN
B. Tävlingsansvarig, ML, MW
-Det saknas domarprotokoll från Cimbrias tävling den 27/8. Det saknas även uppgift om vilken hund
som blev skadad i veterinärprotokollet. Cimbria är tillskrivna med uppmaning att komplettera. Ingen
respons, FS påminner igen.
-Västerås har skickat in en fråga om de kan arrangera SM för Italienska vinthundar trots att det bara
är 2 anmälda.
FS beslut: Det är sedan tidigare beslutat att minst 4 hundar ska ingå i lopp som klassas som SM,
därmed avslås förfrågan.
-Diskussion kring strukna hundar/rödmarkerade hundar, FS anser att regelverket är tydligt.
I regelverket under E5 står det angående veterinärstruken hund:
Hund som stryks av tävlingsveterinär stängs av under 10 dagar, eller den tid som veterinären
meddelar. Avstängningen kan hävas genom att friskintyg utfärdat av veterinär insändes till
registeransvarig.
Vidare står det gällande strykning av tränare:
Hund som stryks av tränare innan tävlingsdagen stängs av under 10 dagar från den dagen då starten
skulle ha skett.

Dessa regler gäller även vid start utomlands och även utländska hundar som ej finns SHCFs register
(hundar med utländska tränare) stängs av från svenska tävlingar enligt ovan angivna tider.
-Förtydligande gällande anmälan till alternativ distans, avsedd ruta måste kryssas i vid anmälan av
hund för att hunden ska kunna lottas in på alternativ distans
-Diskad hund alltid placerad sist och ska därmed stå sist vid eventuell prisutdelning, oavsett på vilken
plats den springer över mållinjen.
Genomgång kring ovan punkter samt hur rapportering av diskad hund tas med tävlingsledare på
lämpligt möte
- Inga dopingprover är tagna i år, planering inför provtagning nästa säsong ska göras i god tid.
C. Framtidsgruppen, JH
-FS fastställde framtidsgruppens uppdrag:

1. Framtidsgruppen skall arbeta vidare med det 8-punkters program som antogs vid kongressen
2021 (se bilaga)
2. Välja ut de viktigaste och akuta prioriteringarna för Svensk Hundkapp
3. Arbeta med förbundsstyrelsen och vara behjälpliga med att sätta upp mål och handlingsplan för
förbundsstyrelsen
4. Arbeta med sällskapen och vara behjälpliga med att sätta upp mål och handlingsplan för dem
5. Lämna årlig rapport på utfört arbete inför förbundskongressen
-Gruppen består av Carola Vånsjö, Martina Berglund, Robert Jansson, Steinar Holmström och Jan
Helgesson
D. Banansvarig, LM
-Rapporten från banbesiktningen av banan på Cimbria är skickad till sällskapet och de ska
återrapportera när de har åtgärdat identifierade brister. Ingen återkoppling har skett, påminnelse
skickas igen.
E. Hemsideansvarig, TL
F. Registeransvarig tävling/resultat, LM, ML
-FS beslutar att Saluki räknas som en udda ras from nu då det är enstaka i rasen som tävlar på
rundbana. Det innebär att hundar kan klassas även om det bara är två startande i lopp.
G. Registeransvarig registrering nya hundar, TL
H. Kommunikationsansvarig, TL
-För att marknadsföra sporten via sociala medier och att stärka relationerna med sponsorer är det ett
bra tips att ”tagga” sponsorn i inlägg på Instagram, Facebook etc.
FS kommer att bjuda in till ett inspirationsmöte för att ge sällskapen redskap för att kunna få ut sin
marknadsföring under vintern.
I. GDPR-ansvarig, MN
J. Utbildningsansvarig, MM, TL
K. Domaransvarig, MW
-Mats ska också titta på att genomföra en domarutbildning digitalt under vintern.
L. Statistik, LM

M. Ansvarig Internationella relationer, MW
Ett 40-tal svenskar var på irländska derbyt förra helgen och många åkte även runt och besökte andra
banor och uppfödare. Svenskar är mycket uppskattade av irländarna vilket är roligt.
6. Styrelsens arbete
6A. SM 2023 JH, MM
-Ett första möte kommer att ske måndag den 3 oktober, Jan, Solveig och Eva-Mari kommer att ha
mötet.
7. Ekonomisk Rapport, SM
-340 tsek i kassan, vi har dock några fakturor som ligger för betalning och det fattas en hel del
veterinärräkningar.
8. Skrivelser
8.11.12/2022 Inga skrivelser
9. Övriga frågor
Fysisk träff planeras senare.
10. Kalendarium 2022
Teamsmöte hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00
12. Mötets avslutande
Ordförande tackade alla och avslutade mötet

