
       
Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 05/2018

Tid: 17 april, 19.00
Plats: telefonmöte
Kallade: Una Modig, Solveig Marklund, Malin Månsson, Isabella Ståhl, Camilla Johansson, 
Lars Wicander, Sabina Kleväng Callert, Mike Berglund & Torbjörn Ståleberg

1. Mötets öppnande
Ordförande Una Modig öppnade mötet. 

2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Till sekreterare för dagens möte är Malin Månsson och till att justera protokollet 
valdes Mike Berglund. 

3. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes med ett tilägg under övriga frågor. 

4. Föregående protokoll   
Protokollet från konstituerande mötet är justerat. 

5. Rapporter

A. Ledningen rapport, UM & MM
- fråga från sällskap om nya rutiner för betalning av veterinär
Veterinär kan inte upphandlas på annat sätt än via jordbruksverket. Om man 
upphandlar en veterinär själv så anses den vara i jävsställning och kan då inte verka 
för jordbruksverket. Då anses inte heller veterinären vara en banbveterinär. 
Detta är alltså av yttersta vikt och den rutinen måste följas. 

- begäran om intyg
En begäran om intyg har inkommit från en gammal hundkappare som genomgått 
utbildningen till tränare 2003. 

- förfrågan från lantmäteriet angående banor i Landskrona och Skarpnäck. Malin 
Månsson ansvarar för att svara. 

- fråga om ansökan om återaktivering av tränarlicens
Hittills har ju tränarlicensen varit giltig så länge avgift betalats, om man gjort uppehåll 



med betalning något/några år så har tränaren skickat in blanketten ansökan om 
återaktivering när han/hon blivit aktiv tränare igen. 
Med det nya systemt blir det istället den som inte längre är medlem i något sällskap 
som behöver ansöka om återaktivering. En tränare som inte har någon starthund något 
år men varit medlem hela tiden behöver inte ansöka om återaktivering.

B. Rapport från tävlingsansvarig, LW & CJ
Tävlingsledarna hade möte söndagen efter kongressen och diskuterade då hur 
stortävlingarna skulle fördelas under säsongen. 
Ett förslag har sänts ut angående utseendet av årets hund. Det har kommit feedback för 
några enstaka sällskap/medlemmar. 

C. Rapport från marknadsföringsgruppen, MB och IS
Mike Berglund och Isabella Ståhl utsågs till ansvariga. Styrelsen ska gemensamt ta 
fram målsättningar för innevarande år.  

D. Kommunikation, MM
Varje gång som protokoll eller andra utskick görs från SHCF lägger vi en nyhet på 
SHCFs Facebook-sida. Detta kan då fungera som en check för medlemmar och 
sällskap att information har gått ut. 

E Bangruppen, UM
Bangruppen hade möte söndagen efter kongressen. De föreslog att alla banor ska 
utföra en egenkontroll som ska rapporteras in. SM-banan kommer at besiktigas innan 
SM och dessutom kommer 4 stickprovsbesiktningar att göras under året. Styrelsen 
beslöt enligt bangruppens förslag. 

F. Hemsida, ?
Punkten bordlades. 

G. SM-ansvarig, TS
Inget att rapportera. 

H. Registergruppen, CJ
Efter en turbulent tid i reg-gruppen, där förbundsstyrelsen får ta på sig ett visst ansvar 
som inte gick in och styrde upp, ville Theres Lindström avsluta sitt uppdrag. Efter 
samtal har nu Theres Lindström valt att stanna kvar vilket styrelsen är väldigt 
tacksamma för. Camilla Johansson kommer att vara den som är ansvarig i reg-gruppen 
från förbundsstyrelsen.

Styrelsens arbete

6.2.1 Interna frågor för beslut

6.2.1715 Efterarbete kongress 2018, UM
- protokoll och stadga



Protokollet från kongressen är klart så när som på klartecken från en av de tre justerarna. 
Även stadgan och handlingsplanen är uppdaterad och justerad av de övriga. Malin Månsson 
skickar ut så fort klartecken ges. 

- SKK-medlemskap
Hans Bohman och Lars Wicander gavs i uppdrag att fortsätta sina kontakter med SKK och ta 
fram en fullständig konsekvensanalys till nästa kongress. 

- verksamhetsplanen, hur arbetar vi för att uppnå de målen
Bordlades. 

6.2.1801 Villkor för olycksfallsförsäkring för hund, LW
Styrelsen har fått signaler om att det finns tveksamheter om skador som uppstår vid 
kapplöpning täcks av vissa olycksfallsförsäkringar. Det är viktigt att hundägare som har 
olycksfallförsäkringar kontrollerar sina försäkringar så man vet vad de täcker. Om mer 
information inkommer så kommer den att meddelas sällskapen. 

6.2.1804 Vaccination och SKKmedlemskap i tävlingslistan, MM
Linnea kommer att göra kolumner på tävlingslistan för SKKmedlemskap och gjorda 
vaccination. Tävlingsledarna kommer att få listor med tränare och hundar som det behövs 
uppgifter på. Denna skickas till respektive tävlingsledare som tillser att den fylls i och skickas 
tillbaka till Linnea. Den hundägare som inte kan visa upp dessa uppgifter tillåts att starta sin 
hund/sina hundar i den aktuella tävlingen men måste skicka in uppgifterna innan hunden 
startar nästa gång. 

7 Ekonomisk Rapport

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. 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 behöver bekräftas av jordbruksverket. 
Camilla Johansson tar över detta uppdrag.

11.1.1716 Skrivelse ang banrekord, J Ljungblad
Författaren tog i sin skrivelse upp frågan kring vilka krav som ställs på hur banrekord ska 
noteras och vilket ansvar klubbarna har för dessa. Styrelsen tog till sig av författarens 
synpunkter och kommer diskutera frågan vidare under vintern.
Frågor som ställdes i texten (förutom det som gäller sällskap/greyhound-data)



Borde regelverket omfatta:
- I vilka lägen ska sällskapen nollställa banrekord?
- Kan banrekord slås i lopp med endast två deltagare?
Lars Wicander kollar hur det ser ut i andra länder och återkommer med ett förslag. 

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.) 

Förslag från styrelsen är; Hundägare blir skyldiga att rapportera in utländska resultat för sina 
hundar. Resultaten ska ej klassas eftersom de ändå inte kan ligga till grund för 
elithundsdiplom. Camilla Johansson kollar med registergruppen om det är praktiskt möjligt att 
införa ett sådant system. 

15. Övriga frågor

-sällskap utan banor
En fråga har inkommit om det finns reglerat hur länge ett sällskap kan finnas utan bana. Detta 
är inte i dagsläget reglerat i vår stadga. 

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

17. Mötets avslutande
Ordförande Una Modig avslutade mötet. 

 


