
       
Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 11/2017

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

1. Mötets öppnande
Ordförande Hans Bohman öppnade mötet.

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

3. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes utan ändringar.

4. Föregående protokoll   
Alla protokoll är utsända och justerade. 

5. Ledningens rapport. 
- SM i Borås
SM har gått av stapeln i Borås och det genomfördes på ett utmärkt sätt. Styrelsen 
riktar ett stort tack till Sjuhäradsbygdens Hundkapplöpningsklubb.

- Info från granskningsnämnden
HB kontaktar Frank Reijbrant och när kontakt är tagen så skickar Una Modig över allt 
material angående avstängsningsärendet som ska utvärderas.

6. Styrelsens arbete

6.1.1 Interna ansvarsområden, rapporter & frågor för beslut 

6.1 - A. Rapport från tävlingsansvarig, LW

Förändringar i tävlingskalendern.
Midlanda ansöker om att få flytta tävlingsdagen som vi fick ställa in (15/7) till den 
27/8, då Älvsbyn ställt in sin tävling.



Godkänt av tävlingsansvarig. 

- Två dopingprov togs under SM. Båda bedömdes som negativa och berörda 
hundägare har informerats. 

6.1 - B. Rapport från marknadsföringsgruppen, MM & SKC
- Kalendrarna
SkHk har rapporterat att de har sålt och fått betalt för 115 kalendrar. Solveig fakturerar   
dessa. 

6.1 - C. Regelverk/Dokument, MM
Inget att rapportera. 

6.1 - D Bangruppen, UM
Besiktning av Boråsbanan. Rapport? Bordlades pga Una Modigs frånvaro.

6.1 - E Hemsida, MM
Maria Karlsson hjälper till med underlag till hemsidan för att uppdatera informationen 
under utvalda flikar.  Arbetet är påbörjat. 

6.1 - F. SM-ansvarig, TS
Torbjörn Ståleberg knyter ny kontakt med SM-ansvarig i SHS. 

6.1. - G. Registergruppen, MM (adj TL)
- Ola Sjödin har erbjudit sin hjälp. Han kommer att lära upp Catarina Södersten och 
Fredrik Aichhorn ansvarar för att lära upp Lars Marklund. Denna grupp ska sedemera 
dela på arbetet med ranking, program, klassning och tävlingsresultat. 
- Ola Sjödin avlastar även Fredrik Aichhorn med ranking och registrering av 
licenslopp. 
- Therese har ansvar för alla registreringsfrågor och alla oklarheter måste gå igenom 
henne, med undantag för hundar som ägs av utländska ägare men som ska tävla i 
Sverige, dessa registreras av Fredrik Aichhorn. 

6.2.1 Interna frågor för beslut

6.2.1706 Nytt system för nominering till årets hund, LW
Lars Wicander hade berett frågan och hade på tävlingsledarmötet under SM muntligt 
redogjort för framtaget förslag som nu godkändes av styrelsen.

Då kongressen i år röstade bort divisionstävlingar som sättet att utse Årets Hundar  
så finns nu bara röstningsalternativet kvar och att detta ska göras inför hundgalan 
enligt det röstningsförfarande som använts de två senaste åren dvs av klubbarna.

För att kunna ta fram vilka hundar som ska nomineras (dvs kunna röstas på) måste vi  
ha någon form av regler för att en hund ska kunna bli nominerad. 



Dessa regler föreslås bli som följer:
Nominerade hundar är de som i varje kategori vunnit två (enligt inbjudan rubriksatt 
lopp) för denna kategori under säsongen samt de 3 bästa i varje SMkategori. Loppen 
skall vara öppet för de högst klassade. Tik som vinner öppet lopp (typ Derbyt eller 
liknande) får tillgodoräkna sig en sådan vinst som nominering till Årets Tik. Lopp 
måste innehålla minst 5 inlottade hundar för att räknas. 

Detta fungerar för kategorierna Hanar, Tikar, Sprint, Stayer och Veteraner. 
I debutantklassen (Rookies) blir de debutanter som vunnit lopp och noterat minst en
klass 2 tid (eller motsvarande för whippets) nominerade! 
(Med öppet för de högst klassade avses för whippet upp till spärrklass.)

På styrelsemötet framfördes frågetecken för hur systemet kommer att fungera för 
whippets så där kan nomineringsreglerna komma att behöva justeras. 

6.2.1707  Förslag till genomförande av inofficiell solotävling, DH
Dessi Hedin har utformat ett förslag för hur man kan ordna en inofficiell tävlingsform 
för hundar som klarar av att springa motsvarande sololopp men inte kan eller vill lösa 
vanlig licens. Styrelsen konstaterade att innehållet är utmärkt men att texten behöver 
redigeras. Skickar ut till klubbarna när materialet är genomgånget. 

6.2.1708 Rapporter från konferenser under SM, HB/LW/MM

- Domarkonferens, LW 
På domarmötet diskuterades bl a dömning av licenslopp, handsläpp vid licenslopp, 
domares samarbete med speaker o veterinär. m m Minnesanteckningar kommer 
senare.

- Tävlingsledarkonferens, LW
Systemet för nomineringar till årets hunds diskuterades och styrelsens förslag 
godkändes. Minnesantckningar kommer senare. 

- Ordförandekonferens, HB/MM   
Minnesanteckningar bifogas. 

7 Ekonomisk Rapport

7.1.1701 Ekonomisk rapport, SM
Alla utgifter från SM är betalda. Solveig Marklund påminde om behovet att se över 
försäkringen, vad täcker den och vilken försäkring behöver vi?



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.

11.1.1707 Användning av kompressionstäcken, J Ekman
Styrelsen fick under september 2016 en fråga om hur användningen av 
kompressionstäcken stämde med dopingreglementet. Frågan ställdes till 
dopingkommisionen som nu har inkommit med ett svar som behöver förtydligas. 
Styrelsen har kontaktat dopingkommisionen och avvktar svar. LW och MM ansvarar 
för kommunikationen. 

11.1.1708 Skrivelse Annika Ericson, via HB
En skrivelse har inkommit som innehåller författarens reflektioner kring situationen 
för whippets. Hans Bohman svarar och ber om konkreta förslag. 

11.1.1709 Skrivelse ang träningshelg, NHK
Linnea Burman har inkommit med en skrivelse där man motiverar varför man ville få 
dispens träning två dagar i rad för andra raser än greyhounds. Författaren bad styrelsen   
att ompröva sitt beslut. 
Styrelsen fann att NHK har goda motiveringar till varför man vill genomföra detta och 
evenemanget kan vara viktigt för att öka intresset för sporten i regionen. Styrelsen 
beslöt därför att godkänna dispensansökan med resevrationen att detta beslut inte är 
prejudicerande och styrelsens bild är att detta handlar om en engångsföreteelse. 

. 

12. Tävlingsfrågor

12.1.1704 Ansökan om tävlingsdag SHS
SHS vill utöka säsongen med en tävlingsdag, lördag 28 oktober. De skriver: 
“I nuläget är den dagen helt tävlingsfri då både SkHk och VHS "avbokat" sina tävlingar. SHS 
har i nuläget det angenäma problemet att vi har svårt att få in samtliga lopp som vi har 
sponsorer till utan att liknande kategorier krockar. Detta beror till stor del på att vi inte har 
någon tävlingsdag under september.”
Styrelsen biföll ansökan. 



13. Domarfrågor

14. Informationspunkter

15. Övriga frågor

16. Kalendarium, 2017
Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19,00. Ett fysiskt möte kommer att hållas 
i Åkersberga i samband med derbyfinalen. 

17. Mötets avslutande
 


