
 
 
 

Protokoll förbundsstyrelsemöte 2/2023 

Plats: Teams 

Tid: 23 februari 2023 kl. 19,00 

Närvarande: Mats Wicander, Jan Helgesson, Solveig Marklund, Lasse Feiff, Robin Arnmark, Lars 

Marklund, Theres Lindström, Maritha Nordström, Marielle Lindström 
Frånvarande: Malin Månsson 

Gråa punkter behandlades inte. 

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

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

Dagordningen fastställdes 

 
4. Föregående protokoll 
Är utskickat men tryckfelsnisse har varit i farten: 
Närvarande var även Jan Helgesson 
Under punkten 5C C. Framtidsgruppen,  
Styrelsen beslutade att handlingsplanerna från framtidsgruppen skall var inkomna senast 31 mars. Det 

ska såklart stå handlingsplanerna från sällskapen. 
 
 
5. Rapporter  
A. Ledningens rapport, MW, MN 
-Två inkomna dispenser 
 

A.1 Kongress 2023  

-Motioner med FS yttrande är utskickade 
-Ordförande till Kongressen – Uppdras att tillfråga de förslag på namn som FS kom fram till 
-Verksamhetsberättelse – Mats och Maritha tar fram  
-Handlingsprogram ska tas fram 
-Theres är teknikansvarig under kongressen 

 
B. Tävlingsansvarig, ML, MW 
-Årets hundar är framröstade – Årets Whippet samt Årets Greyhound ska utses genom omröstning 
bland medlemmarna. 
Theres Lindström avstår från att delta i frågan pga jäv. 
 
-Midlanda önskar få byta tävlingsdag, 16/9 till den 2/9 

FS beslut: Önskan beviljas och tävlingskalendern uppdateras. 

 

-Årets inbjudningar ska innehålla 2 månader per inbjudan  

 



 
 
C. Framtidsgruppen, JH 
Namn och mejladress till kommunikationsansvariga från klubbarna som önskar delta skall mailas 
regshcf@gmail.com senast 14 mars 2023.  

 
D. Banansvarig, LM 
Det är beslutat att detta år ska besiktningar av banorna göras av bangruppen. Lars tar tillsammans 
med medlemmarna i bangruppen fram en plan för när respektive bana ska besiktigas och av vem. 
 
E. Hemsideansvarig, TL 

Theres har ändrat så att shcf.se länkar till hundkapp.se när man klickar på senaste nytt. 

 
F. Registeransvarig tävling/resultat, LM, ML 
-Lars Marklund har meddelat att han inte kommer att fortsätta att rodda registret from nästa år. Vi 
uppmanar klubbarna att komma med förslag på personer som kan vara intresserade av att ta över.  
 
G. Registeransvarig registrering nya hundar, TL 

 
H. Kommunikationsansvarig, TL 
-Theres planerar den utbildning som sällskapens kommunikationsansvariga ska få. 
 
I. GDPR-ansvarig, MN 
 
J. Utbildningsansvarig, MM, TL 

Kommande utbildningar: 
-Marknadsföring med betoning på sociala medier 
-Domarutbildning 
 
K. Domaransvarig, MW 
-Mats W jobbar på att få klart utbildningen. 
 

L. Statistik, LM 
 
M. Ansvarig Internationella relationer, MW 
 
6. Styrelsens arbete 
Detta år vill förbundet att alla sällskap skickar in sina årsmötesprotokoll samt verksamhetsberättelse 

och ekonomisk rapport inklusive bokslut tillsammans med mejladresser till samtliga personer som har 

en styrelsepost eller funktion i sällskapen. Dokumenten ska vara förbundet tillhanda senast den 14 
mars. 
                                                                                                                                                                                        
6A. SM 2023 JH 
Solveig, Janne och Eva-Mari jobbar med kommande års SM 
 

-Ansökan till SM 2024 – inkomna motiveringar: 
SHS  
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 
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7. Ekonomisk Rapport, SM 
-Budgetförslaget beslutas att gå vidare med. 

 
8. Skrivelser  
 
8.2.2/2023, Angående veterinär vid tävling, E-M Lindström 
Eva-Mari vill uppmärksamma alla om vilka krav som författningen ställer gällande veterinärbesiktning.  
Hundkapplöpning klassas som medelrisk aktivitet vilket innebär att kravet är att ha veterinär på plats 

begränsas till under besiktning, dock ska besiktningen göras noggrant, det räcker inte med att 

veterinären ser hunden springa fram och åter. Författningen ställer också krav på att veteringären ska 
kontrollera tävlingsområdet, dvs banan. Ytterligare ett krav är att akutbil finns på plats. 
Se även bilaga 
 
9. Övriga frågor   
 

10. Kalendarium 2022 
Teams Möte hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl. 19.00. Nästa möte blir den 23 mars. 
 
12. Mötets avslutande  
Ordförande Mats tackade för ett bra möte och avslutade. 
 

 

 


