
       
Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 09/2018

Tid: 23 juli, 15.00
Plats: Åkersberga
Närvarande: Una Modig, Lars Wicander, Camilla Johansson, Mike Berglund, Isabella Ståhl, 
Torbjörn Ståleberg, Solveig Marklund & Sabina Kleväng Callert

1. Mötets öppnande
Ordförande Una Modig öppnade mötet.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Sabina Kleväng Callert valdes till sekreterare, Solveig Marklund till justerare.

3. Fastställande av dagordningen 
En förkortad dagordning fastställdes.

4. Föregående protokoll   
Bordlades. 

5. Rapporter

A. Ledningen rapport, UM & MM

-Ordförande Una Modig tog upp den rådande värmen och påminde om regeln E5 där 
det anges att “Arrangerande sällskap kan, vid tveksamma väderförhållande,
meddela SHCF att hundar som strukits av deras tränare pga banans skick ska undantas 
rödmarkering.
Lars Wicander fick i uppdrag att påminna Stockholmsklubben om detta. 
Vidare fick tävlingsansvariga i uppdrag att ta fram en plan över hur vi kan flytta om i 
tävlingskalendern om värmen och bevattningsförbudet kvarstår. 

Una Modig rapporterade från ordförandekonferensen. Minnesanteckningar kommer att 
utsändas. 

B. Rapport från tävlingsansvarig, LW & CJ
Bordlades. 



C. Rapport från marknadsföringsgruppen, MB och IS
Bordlades. 

D. Kommunikation, MM
Bordlades.

E Bangruppen, UM
Rapport från bangruppens möte. Beslut fattades om att harstoppet efter distansen 515 
ska flyttas till ordinarie harstopp. 

F. Hemsida, SKC
Gruppen som arbetar med framtagandet av en ny hemsida har träffats. Isabella Ståhl 
har tagit fram ett förslag på ny hemsida. En tanke är att man från denna länkas till 
shcf.se. Patrik Eveborn tar ut info till ny databas i SQL-prototyp. Ett utkast beräknas 
klart i december.

G. SM-ansvarig, TS
Torbjörn Ståleberg rapporterade att en grupp som ska arbeta med central sponsring har 
bildats. Torbjörn Ståhleberg är ansvarig, övriga deltagre är i dagsläget Jan Helgesson 
och Patrik Werdelin. Gruppen tar tacksamt emot fler intresserade. 

H. Registergruppen, CJ
Rapport från registergruppens möte: 
- Sololicens - Hundar som ej är registrerade i SHCF stort problem. Info till alla 
uppfödare om att alla valpar ska registreras i SHCF
- Ägare till hund ska vara fullvärdig medlem i klubb om hunden ska tävla
- Gruppen konsterade att  50% av alla registrerade hundar är importer  Med anledning 
av detta kom förslaget att importer över 6 månader ska beläggas med en reg-avgift. 
Eller finns det andra sätt att stärka den svenska aveln. Diskussion kommer att  
återupptas av styrelsen. 

I. Utbildning, DH
Bordlades. 

6. Styrelsens arbete

6.2.1812 Prispengar SM-tävlingar
Styrelsen har fått en förfrågan om att alla SM-lopp ska ha samma prispengar trots olika antal 
deltagare. Styrelsen beslöt att  SHS och SHCF delar på mellanskillnaden för att göra 
prispengarna i alla lopp lika. 

7 Ekonomisk Rapport
Solveig Marklund redogjorde kort om förbundets ekonomi. 



11. Skrivelser
Punkten utgick.

14. Domarfrågor

14.1.1802 Rapport från domarkonferensen
Deltagarna på domarkonferensen påmindes igen om vikten att skriva hundens tävlingsnamn i 
alla listor, eftersom dessa sedan ligger till grund för klassning. 
En grupp som ska arbeta med att revidera domarutbildningen och arbeta fram ett gemensamt 
synsätt har bildats. Denna består av Mikael Olsson, Nils Marklund och Janette Holst.

15. Övriga frågor
Vi har även fått en information om att Lars Wicander och Artur Bliding har tagit initiativ till 
ett hundkappens Hall of Fame. Styrelsen ser positivt på initiativet.

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

17. Mötets avslutande
Ordförande Una Modig avslutade mötet.


