
 
 
 

Dagordning förbundsstyrelsemöte 15/2023 

Plats: Teams 

Tid: 26 januari 2023 kl. 19,00 

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

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: Theres Lindström 
Justerare: Robin Arnmark 
 
3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes 
 
4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll är utskickat 

 

5. Rapporter  
A. Ledningens rapport, MW, MN 
- En genomgång av FS beslutsliggare och kvarstående punkter från 2022 bordlägges till nästa möte 
 
- Mail har inkommit från Cimbria HK styrelse ang framtidsgruppen och SHCF kommunikation. 

FS tillskriver styrelsen i Cimbria HK ett svar. FS har även internt lyft vikten av god kommunikation. 
Jan Helgesson var ej delaktig i denna punkt. 
 
-Ordföranden kom med förslag att en grupp på tre personer i FS skall utgöra ett arbetsutskott. 
Alla i FS skall få ta del av inkomna frågor samtidigt men arbetsutskottet skall kunna förbereda frågor 
inför gemensamma möten. När frågorna presenteras på styrelsemöten kommer arbetsutskottet ha 
förberett en fördjupande sammanställning ur ett neutralt perspektiv.  

Ordföranden föreslog att arbetsgruppen består av Ordförande, Vice ordförande och Sekreterare. 
FS accepterar ordförandens förslag. 
 
A.1 Kongress 2023  

Motioner har inkommit från Cimbria HK och SHS 
Motion 1 SHS Avslås men proposition från FS kommer tillkomma 
Motion 2 SHS Bifaller 

Motion 3 SHS FS anser motionen besvarad 
Motion 4 Cimbria Avslås 
Motion 5 Cimbria FS anser motionen besvarad 
Motion 6 Cimbria Avslås 
 
B. Tävlingsansvarig, ML, MW 

-Röstning angående årets hund pågår. Röstningen stängs 31/1 2023. 



 
 
-Tävlingsprogram 2023,  
-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 
Rapport från konferensen 
Jan går igenom rapporten från framtidsgruppens rapport. 
Styrelsen beslutade att handlingsplanerna från framtidsgruppen skall var inkomna senast 31 mars. 
På mötet med framtidsgruppen pratade man om att klubbarna skall erbjudas stöttning med hur vi når 
ut på sociala medier.  

Theres Lindström som FS kommunikationsansvarig kommer håller utbildning för klubbarna via Teams 

den 21/3 2023 kl. 19-21. 
Namn och mejladress till kommunikationsansvariga från klubbarna som önskar delta skall mailas 
regshcf@gmail.com senast 14 mars 2023. 
 
 

D. Banansvarig, LM 
 
E. Hemsideansvarig, TL 
En motion (motion 5) från Cimbria HK har inkommit som FS ser som ett positivt förslag. Cimbria HK 
föreslår att gamla nyheter bör tas bort från shcf.se för att undvika otydlighet. 
Vi tackar för förslaget och FS beslutar att Shcf.se ej längre skall ha kvar gamla nyheter på sidan utan 
endast en hänvisning till vår mer publika sida hundkapp.se 

 
F. Registeransvarig tävling/resultat, LM, ML 
 
G. Registeransvarig registrering nya hundar, TL 

 
H. Kommunikationsansvarig, TL 
För att marknadsföra sporten via sociala medier och att stärka relationerna med sponsorer kommer 

kommunikationsansvariga i klubbarna bjudas in till inspirationsmöte 21 mars 2023 kl 19-21. 
Namn och mejl till kommunikationsansvariga från klubbarna som önskar delta skall mailas 
regshcf@gmail.com senast 14 mars 2023. 
 
 
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 – inkomna motiveringar: 
SHS  
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Vi har en stark organisation med högt motiverade medlemmar att genomföra arrangemang av denna 
storleksordning vilket vi visat många gånger tidigare, vår bana ligger centralt belägen i landet, är det 
starkaste fästet för Greyhounds i kappsverige med de stora Whippetsällskapen vid närliggande banor 

vilket borgar för ett högt deltagande. Vi har en medlemsstat som tillgodoser alla funktionärsposter för 
att genomföra ett SM på Sveriges kanske bästa bana. 
 
VHS – har fått anstånd att lämna in sin ansökan tills efter årsmötet 
7HS – har meddelat att de tar tillbaka sin ansökan för 2024 och anmäler sig sökande för SM 2025 
 
7. Ekonomisk Rapport, SM 

 

8. Skrivelser  
 
8.1.1/2023 Angående fysiskt möte gällande hundkappens framtid, styrelsen Cimbria HK 
Cimbria HK vill framföra att sällskapet ser positivt på arbetet inom Framtidsgruppen men ställer sig 
kritiska till att FS bjuder in till en fysisk träff utifrån att på kongressen 2022 beslutades att framtida 

kongresser i huvudsak ska ske digitalt.  
 
FS Svar: FS har fattat beslutet att ha detta möte fysiskt utifrån att hundkappens framtid är en av de 
allra viktigaste frågorna FS ansvarar för tillsammans med sällskapen. Ett digitalt möte fungerar många 
gånger men för att få alla i mötet att aktivt delta i diskussionerna, vilket är absolut nödvändigt i denna 
fråga, krävs att mötet är fysiskt. 
 

 
 
9. Övriga frågor   
 

10. Kalendarium 2022 
Teams Möte hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl. 19.00. Nästa möte 23/2 2023. 
 

12. Mötets avslutande  
Mats Wicander tackade för aktivt deltagande. 

 

 


