
       
Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 06/2017

Tid: 27 april, 19.00
Plats: telefonmöte
Närvarande: Hans Bohman, Lars Wicander, Solveig Marklund, Malin Månsson, Una Modig, 
Sabina Kleväng, Mike Berglund, Torbjörn Ståleberg & Dessi Hedin

1. Mötets öppnande
Hans Bohman öppnade mötet.

2. Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll valdes Solveig Marklund. 

3. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes med ett tillägg under Interna frågor för beslut. 

4. Föregående protokoll  
Protokollet från det konstituerande mötet måste ändras så att det uppfyller bankens 
krav. Solvieg Marklund tar reda på förutsättningarna. Föregående protokoll 
godkändes. 

5. Ledningens rapport. 
Inget att rapportera. 

6. Styrelsens arbete

6.1.1 Interna ansvarsområden, rapporter & frågor för beslut 

6.1 - A. Rapport från tävlingsansvarig, LW
- Borås ställde in sin första tävling. 

6.1 - B. Rapport från marknadsföringsgruppen, MM & SKC
Kalendrarna
SkHk ska faktureras för de kalendrar som sålts. Inget att rapportera. 



6.1 - C. Regelverk/Dokument, MM
- Införandet av förändringar i regelverk. Regelverket är uppdaterat med besluten från 
kongressen och går ut ihop med kongressprotokollet. 

6.1 - D Bangruppen, UM & AS
Inget att rapportera. 

6.1 - E Hemsida, MM
Inget att rapportera.

6.1 F. SM- gruppen, TS
Torbjörn Ståleberg har etablerat kontakt med SM-ansvarig i 7HS. 

6.2.1 Interna frågor för beslut

6.2.1704 Medlemsärende C Johansson SkHK, HB
I februari 2017 tilldelades Cathrine Johansson en varning för hennes inlägg på 
facebook där hon pekade ut en medlem i förbundsstyrelsen och anklagade denne för 
urkundsförfalskning.  C Johansson har inför varningen och även därefter erbjudits att 
yttra sig och uppmanats att ta bort inlägget. Inget av detta har skett. Styrelsen beslöt 
därför att stänga av C Johansson i 30 dagar från och med den 14 maj. Beslutet var 
enhälligt.

6.2.1705 Etiska regler i sporten, HB
Styrelsen gick åter igenom de etiska regler som SKK upprättat och som SHCF tidigare 
beslutat att vi skall följa. Una Modig har gjort ett förslag på förändring av dokumentet. 
Framtagandet av ett eget dokument kommer att ske på styrelsens fysiska möte.

6.2.1706 Nytt system för årets hund, LW
Ett förslag har inkommit. Detta tillsammans med styrelsens tankar ska skickas ut på en 
snabb remissrunda till sällskapen varefter ett beslut fattas. Lars Wicander och Malin 
Månsson ansvarar för detta. 

6.2.1707 Ny medlem i registergruppen, T Lindström
Catarina Södersten är föreslagen som ny i registergruppen och valdes enhälligt av 
styrelsen.

7 Ekonomisk Rapport

7.1.1701 Ekonomisk rapport, SM
Ekonomin är i balans. Fakturan är ej inkommen från kongressen. 



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. 
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 har varit i kontakt med Jordbruksverket och fått veta att systemet 
innehåller landskoder men ej fullt ut. Ett mail med info utlovades men har ej kommit. 
Anki Persson har skickat en lista på landskoder som Malin Månsson ska försöka få 
listan bekräftad av jordbruksverket.

11.1.1703 Avanmälan från seedningssystem (ranking!), GGK (Dk)
En skrivelse är inkommen från GGK som säger att de vill avanmäla sig från 
seedningssystemt. Företrädare för Kallerupbanan menar dock att denna fråga sköts på 
central nivå i Danmark och styrelsen avvaktar besked därifrån. 

11.1.1707 Skrivelse angående styrelsens hanterande av medlemsärende 2012, E 
Johansson m.fl
En skrivelse med ett flertal bilagor har inkommit där författarna anklagar styrelsen för 
att ha misskött ärendet med Cathrine Johanssons ansökan om medlemskap i ett 
svenskt hundkapplöpningssällskap 2012. Man vill även hävda att hundar efter Bondi 
Babe hindrades att registreras på Irland (2010) pga en förfalskning av uppfödare 
Rikky Moncrieffs namnteckning. Man påstår vidare att en namngiven medlem är 
skyldig till denna förfalskning. 

 Avslutningsvis så hotar författarna att offentliggöra informationen om styrelsens inte 
 svarar (“offentliggör alla uppgifter”) senast den 2 april. 

 Styrelsen beslöt att skyndsamt tillskriva författarna och berätta att texten kommer att 
 bemötas samt påminna dem om att varken lagen eller vårt regelverk tillåter att man 
 sprider information som kan skada sporten eller dess medlemmar som saknar saklig 
 grund. Författarna svarades den 31ste mars men ändå skickades texterna till alla 
 sällskap. Styrelsens slutliga svar skickades den 7 april. 
 
 Ärendet är därmed avslutat och punkten tas bort från dagordningen. 

 11.1.1709 Gulddiplom från danska meriter, A Persson
 A Persson vill söka gulddiplom till hunden I Am Knatte som enligt uppgift har 20 
 svenska klass 1 tider. Därutöver har det enligt A Persson noterats 11 klass 1 tider i 
 Danmark. 
 Malin Månsson fick i uppgift att ta fram information från gamla protokoll om vad som  
 beslutades om danska resultat.  



 11.1.1710 Hund hos tränare/ägare, Katarina Nilsson 
 Författaren av denna skrivelse hade noterat att hundar bor stadigvarande annan person 
	
 än den som är hundens tränare och eller ägare. 
	
 Författaren menade vidare att detta strider mot SKKs regler och är olyckligt eftersom 
	
 personen som hunden bor hos ej har gått igenom samma utbildning om en tränare har 
	
 och inte behöver vara medlem i ett sällskap. 

	
 Förbundsstyrelsen kan konstatera att detta inte strider mot vårt regelverk. Om en 
	
 tränare väljer att ta på sig ansvaret för en hund trots att denne inte bor hos tränaren så 
	
 tar tränaren ansvar även för vad personen som hunden bor hos gör. Det är då alltså upp 
	
 till tränaren att bedömma dennes lämplighet. Diskussionen kring vilket system som 
	
 gynnar sporten och hundarna bäst fanns med vid skapandet av regelverket 2015 men 
	
 de flesta argumenterade för den modellen vi har idag. 
 

12. Tävlingsfrågor

12.1.1702 Ansökan om utökande av tävlingsdagar, SHS (K Andersson)
SHS ansöker härmed om att få ytterligare en tävlingsdag 2017. Man önskar lägga till onsdag 2 
augusti för att på så vis få till en sommarveckan i Stockholm under en period då många har 
semester. De vill även flytta lördag 5 augusti till söndag 6 augusti.
Förbundsstyrelsen beslöt att ta kontakt med SDA/GHK innan beslut fattas. 

13. Domarfrågor

14. Informationspunkter

15. Övriga frågor

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

17. Mötets avslutande
Ordförande Hans Bohman avslutade mötet. 
 


