
       
Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 15/2017

Tid: 14 dec, 19,00
Plats: telefonmöte
Närvarande: Hans Bohman, Solveig Marklund, Malin Månsson, Dessi Hedin, Mike Berglund, 
& Una Modig 
Ej närvarande: Lars Wicander, Sabina Kleväng, Esbjörn Eriksson & Torbjörn Ståleberg

1. Mötets öppnande 
Hans Bohman öppnade mötet. 

2. Val av justerare 
Till att justera dagens möte utsågs Solveig Marklund. 

3. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes utan ändringar. 

4. Föregående protokoll   
Föregående protokoll är justerat och utsänt. 

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

- Tävlingskalendern 2018
Förbundsstyrelsen fastställde den av tävlingsledarmötet föreslagna kalendern.

6.1 - B. Rapport från marknadsföringsgruppen, MM & SKC
- 150 kalendrar är beställda och strax över 100 är sålda. De flesta är redan levererade.

6.1 - C. Regelverk/Dokument, MM
Policyn? Styrelsen bordlade återigen den föreslagna policyn. 



6.1 - D Bangruppen, UM
Besiktning har skett av Stockholmsbanan. Inga protokoll inkomna varken från SHS 
eller 7HS. Una Modig efterlyser. 

6.1 - E Hemsida, MM
Vi behöver tillgång till att redigera hemsidan. Årets Hund, ny baninfo samt nya rutiner 
för utbildning är klara för att läggas upp. Lars Wicander har fått uppgift om att Theres 
Lindström har fått tillgång till hemsidan. Hans Bohman fick i uppdrag att kontrollera 
detta och rapporterade att enligt Frontware ska allt fungera och TL ska ha access.

6.1 - F. SM-ansvarig, TS
SHS har SM-möte i oktober. Grupper är bildade. Förbundsstyrelsen har tillskrivit SHS 
och bett om analys över hur 515 har fungerat inför beslut om SM-distans. 
SHS-styrelse har rapporterat att man inte upplevt några bekymmer med den nya 
distansen. 
Malin Månsson tillskriver sällskapen och ber om deras åsikter inför beslutet. Svar ska 
inkomma senast den siste februari. 

6.1. - G. Registergruppen, MM (adj TL)
Arbetet med nya rutiner ska ske under vintern. Då ska även nya personer utbildas i att 
hantera tävlingar i registret. 

6.2.1 Interna frågor för beslut

6.2.1710 Betr kontrolluppgifter och deklaration av prispengar, LW
Lars Wicander har varit i kontakt med skatteverket och kommer att sammanställa 
information om hur sällskap och tävlande ska hantera utbetalningen av prispengar.
Sällskapen behöver inte lämna kontrolluppgifter på utbetalade prispengar. De enskilda 
hundkapparna är dock fortfarande skyldiga att redovisa sina inkomster och kostnader. 
Material utsänds i mellandagarna.

6.2.1711 SM 2019
Sjuhäradsbygdens hundkapplöpningssällskap ansöker härmed att hålla i SM 2019 och/
eller 2020. 

Från protokoll 11/2016 finns följande att läsa;
“Styrelsen beslöt att tilldela SHS SM 2018 eftersom Stockholmsklubben ligger 
tidsmässigt näst på tur. Styrelsen ser positivt på samarbetet mellan Skellefteå/
Midlanda som får första tjing på SM 2019 om de fortfarande är intresserade.”

Ordförande Hans Bohman har kontaktat SkeHK och MiHK för att undersöka om de 
fortfarande är intresserade innan beslut tas i frågan. 
Avvaktar svar från båda berörda styrelserna. I brist på relevant information bordaldes 
frågan även denna gång. 



6.2.1712 Uthyrning av banor för tävling inom FCI, DH 
En extern grupp har tillsatts med Dessi Hedin som SHCFs reresentant. 

6.2.1713 Rapport SKK-möte, HB & LW
Hans Bohman och Lars Wicander har träffat SKK och diskuterat former för ett 
eventuellt medlemskap som organisation. Mötet var positivt och det framkom 
öppningar om hur SHCF kan vara med i SKK utan att alla medlemmar måste lösa 
enskilda medlemskap. Diskussionerna kommer att fortsätta och en översyn av fördelar 
och nackdelar ska tas fram. 
Lars Wicander och Hans Bohman presenterar ett förslag i januari. 

6.2.1714 Punkter från möte i Åkersberga, MM
- etiska regler. texten klar, hur går vi vidare?
Bordlades, igen, till nästa möte. 

- förberedelser kongress; handlingsplan LW, förändringar i stadga UM?
MM författar en kallelse. Kongressen ska hållas den 7 april, det kommer att hållas 
möten under söndagen den 8 april (på fm) och en Årets Hund-Gala på lördagkväll. 

- funktionsbeskrivningar, SM
Solveig Marklund letar och efterlyser eventuella funktionsbeskrivningar. SM har hittat 
några gamla. Hans Bohman utsåg Dessi Hedin och Mike berglund till ansvariga för 
detta. 

- nomineringar Årets Hund, LW 
LW har färdigställt sin del. Reglerna för nominering av whippet behöver justeras. 
Nomineringarna går ut efter nyårshelgen. 

7 Ekonomisk Rapport

7.1.1701 Ekonomisk rapport, SM
Ekonomin är fortsatt god. 

11. Skrivelser

11.1.1717 Protest mot domslut, S Kleväng Callert
Undertecknad lämnar härmed in en protest mot domslutet då Bell A More 
diskvalificerades vid tävlingen den 28 oktober på Åkers kanal (Lopp 6, St Leger)
Styrelsen har ingen möjlighet att ändra beslut. Dock beslöts att tillskriva SHS och be 
dem redogöra för sina rutiner med anledning av att diskvalificerad hund delatgit på 
prisutdelningen och först efter detta fått information om diskvalificeringen. 



11.1.1718 Klassning av en svensk hunds start utomlands, N Bliding
Författaren önskade att förbundet tar upp frågan för diskussion kring klassning av en 
svensk hunds start utomlands (i andra länder än Danmark där klassning redan sker.) 
Bordlades till nästa möte. 

11.1.1718 Klassning av greyhounds/whippets, J Søtofte
Författaren till skrivelsen föreslog en översyn av klassningen för greyhounds och 
whippets. Frågan var uppe på kongressen 2017. Nästa tillfälle som detta kan revideras 
är på kongressen 2019.

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 tredje helgen i januari. Sabina Kleväng letar efter lämplig lokal. 

17. Mötets avslutande
Ordförande Hans Bohman avslutade mötet.


