Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 1/2018
Tid: 27 - 28 jan, 10.30 - 12,00
Plats: Åkersberga
Närvarande: Hans Bohman, Lars Wicander, Solveig Marklund, Dessi Hedin, Una Modig,
& Torbjörn Ståleberg
Ej närvarande: Malin Månsson, Sabina Kleväng-Callert, Esbjörn Eriksson & Mike Berglund
1. Mötets öppnande
Hans Bohman öppnade mötet.
Detta är ett förkortat styrelseprotokoll då mötet framförallt behandlade de motioner och
propositioner som är aktuella att förbereda inför kongressen.
2. Val av justerare
Till att justera dagens möte utsågs Solveig Marklund.
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes utan ändringar.
4. Föregående protokoll
Protokoll 15/2017 har inte distribuerats beroende på saknade uppgifter till sekreteraren från
Hans Bohman.
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
6.1 - B. Rapport från marknadsföringsgruppen, MM & SKC
6.1 - C. Regelverk/Dokument, MM
Styrelsen beslutade att avvakta krav med signeringen av den etikpolicy som tidigare
diskuterats då styrelsen känner att dels så fungerar den som övergripande policy som vi har
med att sällskapen skall hantera enskilda medlemsärenden internt i sällskapen innan eventuellt
förbundet kopplas in för vidare åtgärder.
I dokumentet så skall bilden med de festande personerna tas bort.
Detta med ansvar och eventuella påföljder kommer att styras upp organisatoriskt och
ansvarsmässigt vid ett eventuellt medlemskap för SHCF i SKK.

6.1 - D Bangruppen, UM
Besiktning har skett av ett flertal banor under 2017. Una har, efter lite påstötningar, fått
protokoll från dessa besiktningar och de är alla godkända men vissa med anmärkningar med
behov av åtgärder inför kommande säsong som då skall visas under besiktning 2018.
6.1 - E Hemsida, MM
Se protokoll 15/2018. Inget nytt att rapportera.
6.1 - F. SM-ansvarig, TS
6.1. - G. Registergruppen, MM (adj TL)
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 har utsänts i mellandagarna.
6.2.1711 SM 2019
Styrelsen beslutade tilldela Skellefteå Hundkapplöpningsklubb SM för 2019 då deras tidigare
ansökan kompletterats med nödvändig information som tidigare var oklar.
6.2.1712 Uthyrning av banor för tävling inom FCI, DH
Inget att rapportera. Vi avvaktar fortfarande respons från organisationen som arrangerar LureCoursing.
6.2.1713 Rapport SKK-möte, HB & LW
Förslaget har innan mötet skickats ut till samtliga styrelseledamöter och styrelsen beslöt att
formulera detta till en proposition inför kongressen 2018. Styrelsen ser alltså en fördel med att
SHCF blir verksamhetsmedlem i SKK av dom orsaker som beskrivits i anteckningarna.

7 Ekonomisk Rapport
7.1.1701 Ekonomisk rapport.
Ekonomin är fortsatt god. Årsbokslut för 2017 presenterades och skal presenteras för
kongressen, överskottet var drygt 40 000:- för 2017. Budgetförslag för 2018 diskuterades
Utifrån det förslag som Lars Wicander tidigare skickat ut. I detta förslag så innebär det att
både tävlingslicens och hundlicens inte skall betalas. Men då detta är för kongressen att
besluta om så skickar vi nu ut ett meddelande till alla sällskap om att be sina medlemmar om
att avvakta med betalning till efter kongressen.
15. Övriga frågor
Styrelsen diskuterade förslaget som presenterades vid Tävlingsledarmötet angående ett
önskemål som framförts att sända ut en enkät gällande whippetsituationen. Styrelsen

beslutade att inte göra detta i dagsläget då vi inte kan se nyttan med det och vad det skall leda
till, mer och bättre kunskap, ja kanske beroende på svaren. Styrelsen är förstås på det klara
med hur ett antal whippetmedlemmar har reagerat på situationen och vilka beslut de tagit,
men styrelsen beslut i samband med resultatet av whippetutredningen kvarstår och ingenting
nytt i caset har presenterats.
Årets Hund Gala föreslås arrangeras i Katrineholm om vi når samma ekonomiska uppgörelse
som vi gjorde 2017. Samma ekonomiska villkor gäller för galakommitteen som senaste året.
Alla medföljande skall betala sina egna kostnader och det är endast vinnaren av årets Hund
som bjuds på middagen.
Föreslagna diskussionsgrupper under kongressens dag 2 är dels Tävlingsledare + Bangruppen.
16. Kalendarium, 2018
Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19,00.
17. Mötets avslutande
Ordförande Hans Bohman avslutade mötet
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