
 
 
 

Protokoll förbundsstyrelsemöte 14/2022 

Plats: Teams 

Tid: 15 dec 2022 kl 19,00 

Närvarande: Mats Wicander, Jan Helgesson, Theres Lindström, Solveig Marklund, Marielle Lindström, 

Lars Marklund, Lasse Feiff 
Frånvarande: Robin Arnmark, Malin Månsson 

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 och detta protokoll skickas i samma utskick 
 
5. Rapporter  
A. Ledningens rapport, MW, MN 

Inget att rapportera 
 
A.1 Kongress 2023  
Motioner har inkommit från Cimbria och SHS 
 
B. Tävlingsansvarig, ML, MW 
-Maritha skickar resultatet från Whippet League samt Årets hundlistor till Whippetklubben 

-Röstning angående årets hund kommer att gå ut så snart som möjligt efter nyår 

-Tävlingsprogram 2023, SHS derby krockar med Irländska derbyt så de önskar flytta dag för den 
tävlingen. Mats funderar på lämpligt förslag för byten och kontaktar berörda sällskap. 
-Det kommer att bli ett till tävlingsledarmöte i slutet av mars för att diskutera anmälningsförfaranden 
mm för att likställa arbetssätt och samarbetar med inbjudningarna. 
 

C. Framtidsgruppen, JH 
-Beslutat att det ska arrangeras en workshop i januari för att diskutera hur vi ska jobba för att säkra 
framtiden för Svensk Hundkapp. Inbjudan skickas ut inom kort. 
-Ca 170 svar på enkäten har inkommit, framtidsgruppen kommer att sammanställa svaren till 
workshopen i januari. 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
D. Banansvarig, LM 

 
E. Hemsideansvarig, TL 
 
F. Registeransvarig tävling/resultat, LM, ML 
Vid byte av klubb ska nya klubben skicka in anmälan om ny medlem till registret, samma gäller helt 
nya medlemmar. Detta för att det ska bli rätt i tävlingsprogrammen. 

 

G. Registeransvarig registrering nya hundar, TL 
 
H. Kommunikationsansvarig, TL 
 
I. GDPR-ansvarig, MN 
 

J. Utbildningsansvarig, MM, TL 
 
K. Domaransvarig, MW 
Mats W planerar att genomföra domarutbildning under vintern, februari/mars 
 
L. Statistik, LM 
 

M. Ansvarig Internationella relationer, MW 
 
6. Styrelsens arbete 
                                                                                                                                                                                        
6A. SM 2023 JH 
Solveig, Janne och Eva-Mari jobbar med kommande års SM 
 

-Ansökan till SM 2024  
VHS, SHS, 7Hs har ansökt, dessa ombeds skicka in motivering till varför de ska stå som arrangör och 
hur de ska genomföra SM senast den 15 januari för att FS ska kunna ta beslut på mötet i januari.                                      
 
7. Ekonomisk Rapport, SM 
Ekonomin följer planen 

 

8. Skrivelser  
 
8.11.13/2022  
 
9. Övriga frågor   
Inga övriga frågor  

 
10. Kalendarium 2022 
Teams Möte hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00  
 
12. Mötets avslutande  
Mats tackade alla för aktivt deltagande och avslutade mötet. 

 

 

 


