
       
Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 05/2017

Tid: 17 april, 19.30
Plats: telefonmöte
Närvarande: Hans Bohman, Lars Wicander, Solveig Marklund, Malin Månsson, Una Modig, 
Sabina Kleväng, Mike Berglund, Torbjörn Ståleberg, Dessi Hedin & Esbjörn Eriksson

1. Mötets öppnande
Hans Bohman öppnade mötet.

2. Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll valdes Una Modig. 

3. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes med ett tillägg undet tävlingsfrågor. 

4. Föregående protokoll  
Protokoll 1- 3 är justerade och utskickade. Protokollen från kongressen och styrelsens 
konstituerande möte är hos justerarna. 

5. Ledningens rapport. 
Hans Bohman meddelade att Bo Ländin avsäger sig alla sina uppdrag pga att han 
upplevt bristande förtroende från medlemmarna. Styrelsen beklagar detta men beslöt 
att tillfråga Therese Lindström om hon kan tänka sig att hjälpa till att ranka och 
resultatrapportera. Reg-gruppen ska uppmanas att komma med ett förslag på hur de 
ska organisera sitt arbete.

6. Styrelsens arbete

6.1.1 Interna ansvarsområden, rapporter & frågor för beslut 
Hans Bohman informerar om hur styrelsen arbetar och vilka spelregler som gäller. 
Fördelning av ansvarsområden: 
- tävlingsansvarig - Lars Wicander
- ansvarig i bangruppen - Una Modig
- ansvarig för marknadsföringsfrågor - Sabina Kleväng Callert



6.1 - A. Rapport från tävlingsansvarig, LW
- Ändring av tävlingsdatum. 
Det har ännu inte inkommit några önskemål att ta över SkHKs tävlingsdagar. 

- Gemensam tävlingsinbjudan
Inbjudan är nästan klar (deadline den 18 april) och går ut på korrektur inom kort.

- Nytt system för Årets Hund
Lars Wicander sätter ihop ett förslag till nästa möte. Malin Månsson påminner 
klubbarnas att skicka in sina åsikter.

- Utvärdering - spärrklass Whippet
Styrelsen har studerat klassfördelningen av whippets och kom fram till att gränsen för 
spärrad klass på kort kan flyttas till bättre än k6. På medel kvarstår spärren vid m8. 

- Sanktionsavgifter
Solveig Marklund kommer att fakturera sanktionavgifter enligt listan som fastställdes 
under tävlingsledarmötet

6.1 - B. Rapport från marknadsföringsgruppen, MM & SKC
Kalendrarna
SkHk ska faktureras för de kalendrar som sålts. Kassören i SkHK ombeds stämma av 
med de som skickat kalendrarna och därefter debiteras antalet sålda kalendrar. 

6.1 - C. Regelverk/Dokument, MM
- Införandet av förändringar i regelverk
Alla förändringar är införda och regelverket är ute på justering.

- Bilagor. MM & LW  
Arbetet startar så snart kongressprotokoll och regelverk är justerade. 

- Sakregister, DH & MM
Dessi Hedin och MAlin Månsson tar fram ett förslag på sakregister för regelverket. 

- Måldokument för domarutbildningen, LW & MM 
Arbetet startar när bilagorna är klara. 

6.1 - D Bangruppen, UM 
- Ombyggnationer banor
Banor som bygger om skall rapportera förändringar till bangruppens ansvarig. 
Gruppen gör bedömning om det behövs en ny besiktning.

- Banbesiktningar
Bangruppen bokar besiktningar med sällskapen och har mandat att prioritera sitt arbete 
utifrån resultatet av förra årets besiktningar om det blir svårt att hinna alla banor innan 
deras första tävling.



6.1 - E Hemsida, MM
Har haft kontakt med den medlem som erbjudit sig att ta uppdraget men ej påbörjat 
arbetet. Inget att rapportera.

6.1 F. SM- gruppen, TS
Torbjörn Ståleberg kontaktar Anneli Lundin som är ansvarig inom Boråsklubben. 

6.2.1 Interna frågor för beslut

6.2.1701 Utvärdering kongress 2017
Det fungerade bra med extern ordförande. Känslan var att alla fick komma till tals 
men ordföranden lyckades ändå hålla tidsplanen. Slutsatsen är att även när motionerna 
är så omfattande som i år så hinns allt med under en dag. 

Till nästa år: 
- Förklara hur det går till när man röstar om motioner och proposition. 
- Göra det tydligare vilka motioner som hänger ihop och ta ställning till dem samtidigt.
- Skapa en mall för hur en motion ska skrivas. Viktigt med ett förslag till ny lydelse i 
regelverk/stadga.
- Dagordningen ska justeras så den blir lättare att följa. 
- Lägga ett förslag att bara ett utskott väljs som kan verka på alla tre punkterna. Una 
Modig tar fram förslag på dagordning och formulering för utskott. 
- Den nyvalda styrelsen bör ha sitt första möte på söndag förmiddag efter kongressen.  

12. Tävlingsfrågor

12.1.1701 Dispens munkorg, R Wiggfalk
Ronny Wiggfalk undrade om det är tillåtet att sätta en nylonstrumpa över munkorgen 
för att skydda en känslig hals från sand. Det som är viktigt att ta hänsyn till är 
möjligheten att se hundens nos på målfotot. Styrelsen beslöt därför att uppmana R 
Wiggfalk att visa upp sin justerade munkorg för en domare och därefter köra ett 
träningslopp där målfoto tas. Om domaren bedömer att strumpan ej påverkar 
bedömbarheten vid målgång antecknas detta som en dispens i hundens bok.

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. 


