Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 07/2018
Tid: 31 maj, 19.00
Plats: telefonmöte
Kallade: Una Modig, Lars Wicander, Solveig Marklund, Dessi Hedin, Camilla Johansson,
Sabina Kleväng Callert, Mike Berglund & Torbjörn Ståleberg
Frånvarande: Malin Månsson & Isabella Ståhl

1. Mötets öppnande
Ordförande Una Modig öppnade mötet.
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Dessi Hedin valdes till sekreterare, Solveig Marklund till justerare.
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes utan ändringar.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll är utsänt men innehåller ett fel i punkt 5F. Där anges Isabella
Ståhl felaktigt som medlem i gruppen som arbetar med en ny hemsida. Rätt namn är,
förutom Sabina Kleväng Callert (som leder arbetet), Theres Lindström, Camilla
Johansson och Patrik Eveborn.
5. Rapporter
A. Ledningen rapport, UM & MM
- Saknat lopp i SHS-inbjudan
Styrelsen blev uppmärksammad på att vår gemensamma inbjudan inte
överensstämmer med SHS egna som ligger på hemsidan. Ett lopp har missats i
korrekturen. Inbjudan på hemsidan gäller.
- Saknad anmälningstid på hemsidan
Styrelsen blev uppmärksammad på att sista anmälningstid inte tydligt framgår på
hemsidan. Det är nu åtgärdat.

- Fråga om doping/linement
En medlem frågade efter SHCFs tankar om linement. Hänvisades till SKK och
Dopingkommisionen vars regelverk vi följer.
-Fråga om tolkning av SKK-medlemskap.
Gäller medlemskap i rasklubb? Hans Bohman har fått uppdraget att undersöka saken.
- Norska medlemmar vars hundar är registrerade i Norsk Kennelklubb?
SHCF har fått en fråga om norska hundar måste registeras i SKK, eftersom norska
tränare är medlemmar i svenska klubbar (finns ingen organiserad hundkapplöpning i
Norge). Svaret är nej. De kan tävla för svensk klubb men hunden kan vara registerade
i antingen norska eller svenska kennelklubben, så länge Norge inte har något eget
sällskap att tävla för.
- Temperaturgräns vid träning?
Fråga om vid vilka temperaturer tävling och träning ska ställas in. Behövs kanske en
rekommendation vid tillfällen då veterinär inte finns på plats och kan ansvara för
bedömningen?
Förbundsstyrelsen diskuterade frågan och fann att eftersom det ej finns veterinär på
plats på träning så kan det behövas rekommendationer om temperaturgränser. Ett
förslag var att träning ska stoppas om temperaturen övergår 25 grader. De 25 graderna
ska vara den upplevda temperaturen, denna kan oftast hittas i väderappar där man
anger både den faktiska temperaturen och den upplevda. Exempel på omständigheter
som ska tas hänsyn till är vind, moln och luftfuktighet.
Detta förutsätter att hund kan kylas efteråt, om detta ej är möjligt ska träning stoppas
vid lägre temperaturer än 25 grader. Detta blir till en början en riktlinje som sedan kan
läggas in i regelverket om det upplevs positivt.

B. Rapport från tävlingsansvarig, LW & CJ
- Elitserien är igång. En skrivelse inkommen från Midlanda med synpunkter på
genomförandet. Förbundsstyrelsen tackar för åsikten men sällskapens majoritetsbeslut
gäller. Dessutom är det sällskapens uppgift att hålla i genomförandet av Elitserien, inte
förbundsstyrelsens.
C. Rapport från marknadsföringsgruppen, MB och IS
Mike Berglund skickar ett förslag på skrivelse till Una Modig. Tanken är att be om en
representant från varje sällskap som ska få uppgift att diskutera saker som har med
marknadsföring att göra.
D. Kommunikation, MM
Tanken med inlägg på facebook vid utskick är sjösatt. Nyhetsbreven är ännu i sin
linda.
Möjligheten att skapa en styrelseprofil för facebook? Frågan bordlades.
E Bangruppen, UM

Bangruppen vill ge en eloge till Cimbria för deras ombyggnation av trappan till
domartornet.
Även NoHS-ÖHK får en eloge för inskickad egenkontroll av banan. De andra
sällskapen uppmanas att genomföra egenkontrollen och skicka in protokollet.
F. Hemsida, SKC
Förbundsstyrelsen fick i uppgift av kongressen att förnya förbundets hemsida. Sabina
Kleväng Callert utsågs till ansvarig och en arbetsgrupp har skapats med Theres
Lindström, Camilla Johansson och Patrik Eveborn. Hemsidan ska bli mer
användarvänlig och informativ. Första steget blir att skissa på vad sidan ska innehålla.
Sabina Kleväng Callert rapporterade att ett första möte är inbokat.
G. SM-ansvarig, TS
Allt är klart med täcken och pokaler.
H. Registergruppen, CJ
Camilla Johansson m.fl. har problem med behörighet att komma in i vårt system. Lars
Wicander förmedlar kontakt med vår kontaktperson för att åtgärda problemet.
Ett möte för gruppen planeras under SM-veckan.
Registergruppen vill återigen påminna om att alla uppgifter ska in via
regSHCF@gmail.com. Gruppen fördelar därefter arbetet såsom det passar dem.
I. Utbildning, DH
Önskemål finns från sällskapen om funktionsbeskrivningar. Dessi Hedin, Mike
Berglund och Solveig Marklund kommer att undersöka hur nuvarande beskrivningar
stämmer överens med aktuellt regelverk.
Solveig Marklund har börjat arbeta med dokumenten.
6. Styrelsens arbete
6.2.1804 Översyn av våra rutiner pgs GDPR, MB
Camilla Johansson rapporterade att reg.gruppen har påbörjat arbetet med att rensa bort gamla
matriklar. Information från ett år tillbaka ska sparas. Mike Berglund har tagit fram ett förslag
på information om hur vi hanterar medlemmarna personuppgifter. Denna behöver vidare
anpassas även för sällskapen och vi behöver komplettera våra blanketter med nödvändig
information.
Frågor som uppkom runt texten:
1. Om man avregisterar sig kan man inte längre vara medlem i SHCF.
2. Vi måste göra en lista på vilka register och listor vi har så att vi kan ta bort uppgifter om
personer begär detta. Först och främst måste vi se över hemsidan.
3. Una Modig och Mike Berglund tar separat kontakt för att reda ut frågor runt texten.

6.2.1805 Policy för bemötande inom hundkappen, UM/MM
Alla i förbundsstyrelsen och samtliga som är knutna till densamma i olika externa grupper ska
underteckna policyn. De flesta tillfrågade har ställt sig bakom den och inkommit med

underskrivna dokument. Malin Månsson får i uppdrag att påminna de enstaka som ännu
saknas.
6.2.1806 Fråga om stamtavlenamn/smeknamn i vårt register, J Johansson
Förbundsstyrelsen har fått information om att namnen i vårt register i flera fall inte
överensstämmer med hundarnas namn i stamtavlan vilket vårt regelverk kräver. Detta verkar
gälla hundar som tävlar i Danmark. Camilla Johansson har sett till att detta har åtgärdats.
6.2.1807 Remiss av omarbetade förslag till föreskrifter, Lotteriinspektionen
Förbundsstyrelsen har fått en remiss från Lotteriinspektionen. Hans Bohman ansvarar för att
läsa all information och bedömma om det har relevans för vår verksamhet. Hans Bohman har
kommit med en första rapport men kommer att gå vidare med vissa frågor. Frågan bordläggs
till mer information inkommer.
6.2.1808 Incident Cimbria, CM
Förbundsstyrelsen har fått in rapporter om problem med harmaskinen. Det uppstår
regelbundna stopp vid träning och tävling i Cimbria och det måste åtgärdas.
Förbundsstyrelsen önskar att Cimbria skapar en handlingsplan för att åtgärda problemen samt
överväger att inte sanktionera tävlingar innan de kan garantera att harmaskinen fungerar.
Därutöver kan förbundsstyrelsen komma att kräva att en utomstående kontrollerar
utrustningen och handhavandet av densamma.
Una Modig skriver ihop ett förslag.

6.2.1809 Omlopp med hund som gått omkull, CM
Förbundstyrelsen har uppmärksammats på ett problem i vårt regelverk. Detta anger att hund
som gått omkull ska genomgå extra veterinärbesiktning vid nästa tävlingstillfälle, men vad
gäller vid omlopp? Ska hunden få delta? Ska det få en extra besiktning? Förbundsstyrelsen
utgår från att veterinärerna gör professionell bedömningar samtidigt som vi är medvetna om
att vissa skador kan komma fram först en tid efter hunden sprungit. Förbundsstyrelsen önskar
att det görs ett tillägg att hund som gått omkull ej ska delta i omlopp. Frågan kommer att tas
upp på domar- och tävlingsledarkonferens och med anledning av detta är det bra om saken
diskuteras i sällskapen.
7 Ekonomisk Rapport
Solveig Marklund rapporterade att ekonomin är i balans med budget. På förbundsstyrelsens
konto finns 131 988 kr.
9-10 st. medlemmar har ännu inte fått licensavgifter återbetalda p.g.a. att de inte har hört av
sig. Var vänliga kontakta kassören.
Lars Wicander och Solveig Marklundgör en skrivelse till klubbarna om ”25-kronan” per
startande hund. De ser till att info om fakturering kommer ut.

11. Skrivelser
11.1.1804 Elitserien, MiHK
Punkten avhandlad enligt ovan.
11.1.1805 Dopingkommisionen, J Petersson
Förbundsstyrelsen har blivit kontaktad av Jonna Petersson som hade en del frågor kring sin
roll i dopingkommisionen. Lars Wicander och Malin Månsson har ansvar för att reda ut
frågeställningarna, ta kontakt med J Petersson och återkomma med information till nästa
möte.
11.1.1806 Avslag medlemsansökan, SkeHK
SkeHK har meddelat att de inte kommer att bevilja en inkommen medlemsansökan.
Förbundsstyrelsen stödjer klubbens agerande. Medlemmen i fråga har erbjudits medlemskap i
annan klubb.
11.1.1807 Nya spellagen, J Isaksson
En skrivelse är inkommen med frågor om vad den nya spellagen innebär får vår verksamhet.
Frågan utreds (se ovan) av Hans Bohman och mer information väntas under sommaren.
11.1.1808 Byte av sand, M Lindskog
7HS meddelar att de har bekymmer med sin sand och eftersöker råd om hantering samt
ekonomiskt bidrag för ny sand. Bangruppen kan kontaktas för rådgivning. Förbundsstyrelsen
ger inga bidrag till sällskapen men kan bevilja fördelaktiga lån för liknande frågor. 7HS
kontaktas med detta svar.
15. Övriga frågor
- I regelverket står att om en hund är veteran ska denna genomgå utökad veterinärbesiktning
inför tävling. Det här är dock något som många veterinärer ställer sig frågande till. Vi bör
uppmärksamma och påminna veterinärerna om vad som står i regelverket. Detta bör även
läggas in i funktionsbeskrivningarna. Sällskapen ska påminnas om detta och om att det finns
en instruktion till veterinärer som man kan använda vid behov.
- Lars Wicander och Camilla Johansson sätter ihop ett utskick till domare om vikten av att
läsa regelverk på grund av vissa uppkomna incidenter under våren.
- Solveig Marklund har hittade ett utkast till förslag på handbok till SM-arrangerande klubb.
(Om det börjar brinna etc.). Denna kan gärna vidare bearbetas.
16. Kalendarium, 2017
Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19,00.
17. Mötets avslutande
Ordförande Una Modig avslutade mötet.

