
       
Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 09/2016
Tid: 2 sept, 19.30
Plats: telefonmöte
Närvarande: Hans Bohman, Solveig Marklund, Anki Sinkkonen, Sabina Kleväng, Mike 
Berglund, Malin Månsson & Lars Wicander

1. Mötets öppnande
Hans Bohman öppnade mötet. 

2. Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll valdes Mike Berglund. 

3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes utan ändringar. 

4. Föregående protokoll  
Föregående protokoll saknar en notering om att Mike Berglund avstod att delta i 
diskussionen angående superwhippets. Protokollet ska revideras och den nya verionen 
sänds ut ihop med detta protokoll. 

5. Ledningens rapport
Hans Bohman rapporterade att det viktiga som hänt under denna perioden återfinns i 
de andra punkterna i dagordningen.

6. Styrelsens arbete

  
6.1.1 Interna ansvarsområden, rapporter & frågor för beslut 

6.1 - A. Rapport från tävlingsansvarig, LW
- Tävlingsansvarig rapporterar att tävlingarna flyter på fint. Inga nya stora frågor. 
- Ytterligare ett dopingprov taget. Resultat ännu inte inkommit. 

6.1 - B. Rapport från marknadsföringsgruppen, MM
-Inget att rapportera. 

 



6.1 - C. Regelverket, MM
Supplementet måste sammanställas. Målsättningen är att detta skickas ut så att det kan 
behandlas under kongressen.

6.1 - D Bangruppen, AS
Alingsåsbanan ombesiktigades innan sällskapets senaste tävling. De åtgärder man hade blivit 
ålagda var alla genomförda och banan blev med beröm godkänd.
Alla sällskap är uppmanade att utse en banansvarig som denna kommitte kan ha kontakt med. 
Namn och kontaktuppgifter till banansvarig mailas till shcf@shcf.se så snart som möjligt.

6.2.1 Interna frågor för beslut 

6.2.1423 Avvecklingen av GP AB, SM 
Sällskapen ska ta över försäkringen från och med årsskiftet, överlåtelsebrev ska författas.  
SHCFs försäkring av banorna är uppsagd från och med sista december. Solveig Marklund 
meddelar sällskapen att de måste försäkra sig från och med det datumet. 

6.2.1514 Situationen för whippets, MM mfl
Punkten är bordlagd tills rapport från utredaren inkommer.  

6.2.1610 Rutiner för tävlingsrapporter, MM/UM
Vem ska ha vilka rapporter och varför! Hur utformar vi ett system som fungerar? 
Punkten bordlades till nästa möte. 

7 Ekonomisk Rapport

7.1.1601 Ekonomisk rapport, SMa
Några kalendrar är inte debiterade. Malin Månsson och Solveig Marklund ska se över detta. 
SM-pokalerna är betalda. 
 
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. Ett årsmöte ska ha hållits i Bjerringebro. Styrelsen 
inväntar protokoll från detta möte innan beslut om betalning tas. 

11. Skrivelser

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. 
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Ett förslag har inkommit som i korthet går ut på att hundars chipnummer ska kontrolleras mot 
ursprungsländernas sifferkoder. Enligt uppgift har varje land sin unika kod i chipnumret. 
Malin Månsson kontaktar jordbruksverket för att kontrollera om sådan lista finns innan 
styrelsen går vidare i frågan. 
Inget att rapportera. 

11.1.1614 Landskronabanan, SkHK
Efterforskning visar att Landskrona endast har nyttjanderätt på marken och detta innebär att 
det är osäkert om man kan ställa några ekonomiska krav på kommunen. Hans Bohman 
kommer att boka ett möte med kommunen ihop med Frank Reijbrant för att diskutera 
möjligheten till ekonomisk ersättning och möjligheter till ersättningsmark.  

11.1.1617 Elihundsdiplom whippet, A Thunberg
En fråga är inkommen om vilken/vilka klasser ligger till grund för elithundsdiplom för 
whippet? Efter de nya whippetklasserna infördes så måste de gamla reglerna skrivas om för 
elithundsdiplomen för whippets.  Lars Wicander inkommer med ett förslag till nästa möte. 
Lars Wicander ska ta fram statistik och tanken är att andelen elithundar bland whippets ska 
överensstämma med andelen elithundar för greyhounds.
Punkten bordlades. 

11.1.1618 Dispensansökan, SkHK
SkHK ansöker om dispens detta året från kravet att åtgärda de anmärkningar man fick vid 
banbesiktningen. Vid bankontrollen så fick SkHK två anmärkningar, båda gällde 480 boxen. 
Anmärkningarna gällde dels öppningspunkten för gallret och startpunkten för harmaskinen. 
Anledningen till dispensansökan angavs vara att SkHK inte har mer än fyra tävlingar kvar 
innan banan kommer att läggas ned. Felen har enligt sällskapet funnits i alla år som de har 
haft distansen 480 meter utan några incidenter.
 
Styrelsen beslöt att ge dispens för nästa tävling men avslår dispens för resterande 
tävlingsdagar, åtgärden ska vara genomförd innan nästkommande tävling. 
Att åtgärda den brist (punkt 15 i protokollet) som påvisades vid banbesiktningen den 19 juni 
är varken kostnads-, tids- eller resurskrävande, 
SkHK fick från 19 juni till 20 augusti 2016 på er att åtgärda bristen. 
De har skrivit under banprotokollet vid besiktningstillfället att detta skulle åtgärdas. 
SHCF kommer via bandomaren vid nästkommande tävling, följa upp att bristen är åtgärdad. 

11.1.1619 Depåregler, A Svarvén
Med anledning av att det stulits hundar på en utställning så menar författaren att vi bör skärpa 
kontrollen i våra depåer. Styrelsen beslöt att påminna sällskapen om de rutiner som finns och 
att de efterföljs. Sällskapen bör kontrollera så att det är ordentligt skyltat för att undvika att 
obehöriga ej går in i depån av misstag. Det är allas ansvar att reagera om man ser någon 
obehörig som rör sig i depån.

 



11.1.1620 Publicering av lottning, K Sandberg
Författaren undrade om det finns något beslut från förbundsstyrelsen angående var ranking 
respektive lottningar ska publiceras. Man menade att många klubbar enbart lägger ut på sina 
Facebook sidor och några medlemmar har inte tillträde till dessa. 
Styrelsen konstaterade att det är sällskapets ansvar att lottningen kungörs så att alla tävlande 
kan ta del av den. Hur det görs är upp till sällskapen men att lägga relevant information på 
hemsidan är förstås det enklaste. Dock är det av förklarliga skäl så att informationen ibland 
kommer fortare på Facebook och detta har styrelsen inget emot. 
 
12. Tävlingsfrågor

12.1.1604 SM 2017, 7HS
Borås stad har fått SM-veckan 2017. 7HS har väckt frågan om vi borde flytta SM 2017 för att 
ligga samtidigt som denna vecka. 
Tankar finns även om att försöka bli medlemmar i svensk idrott och därmed delta oficiellt i 
SM-veckan. Detta har försökts tidigare och mötte då en del hinder. 
Hans Bohman har ett inbokat möte med en representant från riksidrottsförbundet. 

12.1.1605 Protest mot resultat, L Marklund & E-M Lindström
En protest är inlämnad angående ett felaktigt resultat från tävlingen Älvsbyn. Resultatet är 
justerat och författaren till protesten ska uppmanas att i första hand höra av sig till 
arrangerande sällskap. 

13. Domarfrågor

13.1.1603 Utnämnade av ny A-domare
Nils Marklund rekommenderar Sara Burman (NHK) och Anneli Källmark (SkeHK).
Lars Wicander rekommenderar Lena Lewander (SHS). 
Styrelsen beslöt att godkänna ovanstående som A-domare. 

13.1.1604 Domarkonferensen, LW
Minnesanteckningar från domarkonferensen biläggs detta protokoll. 

14. Informationspunkter

15. Övriga frågor

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

17. Mötets avslutande
Hans Bohman avslutade mötet.


