
       
Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 07/2016

Tid: 30 juni, 19.30
Plats: telefonmöte
Närvarande: Hans Bohman, Una Modig, Solveig Marklund, Anki Sinkkonen, Sabina Kleväng, 
Mike Berglund, Malin Månsson och Lars Wicander
Frånvarande; Sari Hasa & Torbjörn Ståleberg  

Mötet fortsatte under måndagen från punkt 11.1.1616 med; Una Modig, Anki Sinkkonen, 
Sabina Kleväng, Torbjörn Ståleberg, Malin Månsson och Lars Wicander
Frånvarande; Sari Hasa, Hans Bohman & Solveig Marklund

1. Mötets öppnande
Hans Bohman öppnade dagens möte. 

2. Val av justerare 
Till att justera dagens mötesprotokoll valdes Sabina Kleväng.

3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes utan ändringar. 

4. Föregående protokoll  
Föregående mötesprotkoll utsändes tillsammans med detta. 

5. Ledningens rapport
Hans Bohman rapporterade om att det kommit flera samtal och mail i whippetfrågan 
som återkommer senare på dagordningen. 
Vi har även fått en förfrågan om hjälp av SkHK som fått besked av kommunen att de 
ej kan vara kvar efter årets slut. Styrelsen diskuterade hur vi kunde vara behjälpliga 
och relevanta kontakter är tagna för att stötta SkHK i denna situationen. 

6. Styrelsens arbete

  
6.1.1 Interna ansvarsområden, rapporter & frågor för beslut 

 

<



6.1 - A. Rapport från tävlingsansvarig, LW
-Dispens har lämnats för några trehundarslopp. Styrelsen beslöt att dispenser fortsättningsvis 
ska noteras i protokollen så de kan följas av sällskapen. 
- Det diskuteras hur vi ska förhålla oss till att utländska hundar tar plats i divisionsloppen. 
Ibland behövs de för att loppet ska kunna köras, ibland tar de en plats från en svensk hund 
som hade kunnat få poängen. Denna fråga bör diskuteras när systemet utvärderas. 
- Linnea Burman påminner om vikten av att alla tävlingsledare komer ihåg att rapportera in 
styrkna hundar och anledningen till strykningen så atttävlingslistan kan hållas uppdaterad.
- Frågan om dopingsprov vid SM diskuterades. Anki Sinkkonene och Malin Månsson är 
ansvariga och Una Modig kommer att vara behälplig. 

6.1 - B. Rapport från marknadsföringsgruppen, MM
Fler skribenter behövs. Under året har det kommit texter från fler sällskap vilket är glädjande 
men det skulle vara bra med fler skribenter som mer eller mindre regelebunder rapporterar 
eller gör andra typer av texter till detta vårat publika skyltfönster, Svensk Hundkapp.

6.1 - C. Regelverket, MM
Supplementet måste sammanställas. Punkten bordlades.

6.1 - D. Utbildning, UM & MM
Ett utkast till måldokument är framtaget och utskickat till styrelsen. Styrelsen hade några 
förslag på mindre justeringar. Dessa är gjorda och dokumenten skickas ut. Punkter avskrivs 
därmed från dagordningen.  

6.2.1 Interna frågor för beslut 

6.2.1423 Avvecklingen av GP AB, SM
Styrelsen beslöt att alla tillgångar på de tre banor som tidigare ägdes av Greyhound Park AB 
ska skänkas till de sällskap som arangerar tävlingar på banorna. Lars Wicander författar ett 
dokument som förklarar ärendet och styrelsen tankar kring detsamma. Dokumentet bifogas 
detta protokoll. 
Sällskapen ska ta över försäkringen från och med årsskiftet, överlåtelsebrev ska författas. 
Solveig Marklund tar kontakt med försäkringsbolaget för att ändra SHCFs försäkring från och 
med årsskiftet. 

6.2.1514 Situationen för whippets, MM mfl
Förbundsstyrelsen har sedan tidigare konstaterat att denna fråga tillhör SKK men eftersom det  
skapar många konflikter inom medlemskåren så finns ett behov av att reda ut de oklarheter 
som finns. Förbundsstyrelsen har därför tidigare beslutat att lämna ärendet till en extern 
utredare, en person som har erfarenhet av registreringsfrågor men ingen koppling till 
hundkapplöpningssporten. Denna person har i uppdrag att försöka reda ut vad som hänt i 
frågan.



Rapport; 
Tre nya skrivelser är inkomna. De diskuterades och och skickades vidare till utredaren. 
Allt inkommet material är skickat till utredaren. Materialet kommer att bifogas när 
utredningen är klar.
Utredaren hålls hemlig för att hen ska få jobba ifred. uppgiften består i att försöka reda ut 
sanningshalten i de påståenden som inkommit. Utredaren kommer att kontakta orginalkällorna 
och försöka verifiera dem.
Inga möten kommer att hållas av SHCF i denna fråga innan utredningen är klar. En första 
rapport av utredaren förväntas till septembermötet. 

7 Ekonomisk Rapport

7.1.1601 Ekonomisk rapport, SMa
Inga stora utgifter att vänta. Ekonomin är fortsatt i balans.  

 
7.1.1604 Medlemsavgift CGRC, MM/ SM
Vi har fått en faktura på vårt medlemskap i CGRC. Förra året mailade vi dem med budskapet 
att vi betalar gärna vårt medlemskap när vi sett ekonomisk redovisning från föregående år 
samt årsmötesprotokoll och dyl. 
Kontakt är tagen med ordförande i CGRC. Vi har blivit lovade dokument från deras årsmöte 
och vi inväntar dem innan betalning sker. 

11. Skrivelser

11.1.1611 Utbildning av nya medlemmar, M Leffler
Se bifogad. 

11.1.1612 SM för basenji, VHS
En skrivelse hade inkommit som föreslog att, för att bredda sporten och få in nya medlemmar 
arrangera ett Basenji SM som ska gå under SM veckan. Författarna menade att ett flertal 
intresserade basenjiägare både i södra och mellan sverige gör det möjligt att ha 2 semifinaler 
och en final. Plats finns för dessa lopp under veckan. 

Styrelsen beslöt att följa regelverket som anger att: 

För att starta en ny klass krävs beslut från SHCF. En ny klass
kan startas då det i aktuell kategori avgjorts minst fem officiella
lopp med minst 20 olika deltagare i klassen under ett år. Ny klass
kan efter taget beslut frivilligt anordnats av arrangör som redan
beviljats SM. Obligatorisk blir klassen först då nästkommande
SM-tävling, efter beslutet, delas ut.
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Styrelsen ser dock positivt på att fler raser engagerar sig i kapplöpningssporten och föreslår 
därför att dessa Basenjis isåfall bjuds in till uppvisningslopp, ett inofficiellt SM. Till detta 
krävs då inga registreringar eller dylikt. Därefter kan förstås ägarna registrera sina hundar och 
ta licens och verka för att uppfylla de krav som anges för att få ordna ett officiellt SM. 

11.1.1613 Djurskydd, M Leffler
Författaren önskade i sin skrivelse att förbundsstyrelsen ska utarbeta rutiner för att komma 
tillrätta med de problem med smuggelhundar som författaren menar finns. My Leffler ska 
kontaktas och ombeds komma med ett föslag som styrelsen kan ta ställning till.  

11.1.1614 Landskronabanan, SkHK
Se ledningens rapport.

11.1.1615 Licenstagning i annat land, N Bliding
Författaren till denna skrivelse önskade att förbundsstyrelsen medgav tillstånd för hundar att 
springa sina licenslopp i Danmark. Författaren menade att det skulle kunna underlätta för 
framföraalt hundar i södra Sverige att komma ut i tävling då det i många fall kan vara lättare 
att få fatt i stödhundar och ibland finns fler träningstillfällen i Danmark än i sdra Sverige.

Förbundsstyrelsen beslöt att, icohmed det utökade registersamarbetet med Danmark som 
underlättar rapporteringen, medge tillstånd för licenslopp i Danmark så länge det sker under 
samma förutsättningar som i det svenska regelverket anger.

11.1.1616 Servicepool, M Axelsson
Författaren föreslår i denna skrivelse att SHCF ska upprätta en servicepoll, alltså en lista med 
frivilliga som vill hjälpa till med enskilda uppdrag Detta kan ahndöa om att upprätta listor, ta 
fram information etc. Förbundsstyrelsen gillade idéen och ser bara positivt på all form av 
engagemang. Detta kanske på sikt kan leda till att vi få fler som kan åta sig poster som sporten 
är beroende av. 

SHCF ska uppmana alla som kan tänka sig att åta sig att utföra enskilda uppgifter att skicka in 
namn och vad man kan göra sig. Mikael Axelsson ska tillfrågan om han kan uppdatera en 
Årets Hund-tabell som efter varje lopp mailas till regSHCF.

 
12. Tävlingsfrågor

12.1.1602 Trehundarslopp GHS, H Andersen
Författaren undrade om ett trehundarslopp som genomförts i Järbo hade givits dispens. 
Tävlingsansvarig rapporterade att så var fallet och styrelsen beslöt att alla dispensansökningar 



ska från och med nu mailas till tavlingSHCF@gmail.com. Ansökningar och svar på dessa 
kommer att redovisas i protokoll från förbundsstyrelsens möten. 

 

13. Domarfrågor

13.1.1601 Domarutbildningen, LW
Den modell som används behöver redigeras för att passa de nya regelverket vad det gäller 
rubriker och avsnitt. Lars Wicander tar över uppdraget att se över detta. Inget att rapportera. 

14. Informationspunkter

15. Övriga frågor

- Diskussioner på FB
Diskussionerna på Kappsnack hålller på att spåra ur. Påminna alla sällskap och admin till 
Kappsnack om SKKs policy för hur vi beter oss på sociala medier. Det inlägg som går utanför 
det bör plockas bort och de som skriver bör informeras om varför. Om överträdelser upprepas 
bör den personen ej tillåtas vara kvar i forumet. 
SHCF har ej möjlighet att bevaka flödet i alla forum utan svarar på frågor via den sina 
officiella kanaler. 

- Tätare mötestiden för FS
På grund av inflödet av frågor kommer FS att ha kortare möten varannan torsdag. Den sista 
torsdagen i månaden hålls ordinarie och protokollförda möten, däremellan stäms ärenden av 
och brådskande ärende kan även behandlas. Detta startar från och med augusti. 

- Rödmarkering även av utländska hundar
Rödmarkering sker för att en hund som stukits ska få tid till återhämtning från sin eventuella 
skada. En rödmarkering som härrör från en veterinärstrykning kan upphävas av ett friskintyg 
från en veterinär. Vårt system har än så länge inte omfattat utländska hundar men med det 
utökade resandet så bör även dessa omfattas av reglen varför Linnea Burman ska tillskivas om 
att ta med även utländska hundar som stryks.

16. Kalendarium, 2016
Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19,30. 

17. Mötets avslutande
Vice ordförande Una Modig avslutade mötet. 
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