
       
Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 02/2018

Tid: 22 feb, 19,00
Plats: telefonmöte
Närvarande: Hans Bohman, Solveig Marklund, Malin Månsson, Dessi Hedin, Mike Berglund, 
Una Modig & Sabina Kleväng

Ej närvarande: Lars Wicander, Esbjörn Eriksson & Torbjörn Ståleberg

1. Mötets öppnande 
Hans Bohman öppnade mötet. 

2. Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Sabina Kleväng.

3. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes utan ändringar. 

4. Föregående protokoll   
Underlaget för decemberprotokollet är nu inkommet men januari saknas fortfarande. 
Hans Bohman skickar det för distribution så snart det är färdigställt. 

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
På tävlingsledarmötet beslutades att sällskapen ska skicka in en planering äver sina 
storlopp/kategorilopp för att dessa inte ska krocka. Några har inkommit. LW gör 
underlag inför diskussion på kongressen. MM påminner de sällskap som inte skickat 
in.

6.1 - B. Rapport från marknadsföringsgruppen, MM & SKC
Nya publika hemsidan är i princip klar, lanseras inom kort. 



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

6.1 - D Bangruppen, UM
Inget att rapportera.

6.1 - E Hemsida, MM/LW
Inget att rapportera.

6.1 - F. SM-ansvarig, TS
Frågan om distans för SM 2018 har gått ut, svar väntas sista februari.

6.1. - G. Registergruppen, MM (adj TL)
Inget att rapportera.

6.2.1 Interna frågor för beslut

6.2.1712 Uthyrning av banor för tävling inom FCI, DH
Dessi Hedin rapporterade att den externa gruppen har kommit igång med sitt arbete. 

6.2.1715 Förberedelser kongress 2018, HB
- Kongressen är bokad på stadshotellet i Katrineholm.

- SK har kontakt med festkommitté för årets hund-gala. Festkommittéen ordnar 
inbjudan. Styrelsen beslöt att ägare till vinnande hund i varje kategori ska få avgiften 
för galan återbetald.
Återbetald avgift för vinnande hund gäller för en person och endast en gång oavsett 
hur många kategorier den personen vinner. I övrigt sker inga subventioner på priset på 
galan.

6.2.1801 Spärrklass whippet, HB
Styrelsen har studerat klassfördelningen av whippets. Det finns nu fler startande 
hundar i de högre klasserna och därför kan gränsen för spärrad klass på kort flyttas till 
“Bättre än k4” och på medel “Bättre än m6”.

7 Ekonomisk Rapport

7.1.1701 Ekonomisk rapport, SM
Ekonomin är fortsatt god, årsredovisningen är lämnad till revisorn. 

11. Skrivelser
 
11.1.1801 Uppskjutet årsmöte SkHK, E Johansson
SkHK ansöker om dispens för att hålla sitt årsmöte under mars då de upptäckt problem 



i samband med revisornas genomgång av räkenskaperna. Styrelsen godkände ansökan.

15. Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg. 

16. Kalendarium, 2017
Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19,00. 

17. Mötets avslutande
Ordförande Hans Bohman avslutade mötet. 


