Dagordning för Förbundsstyrelsemöte 12/2018
Tid: 25 oktober, 19.00
Plats: telefonmöte
Närvarande: Una Modig, Lars Wicander, Dessi Hedin, Torbjörn Ståleberg, Solveig
Marklund, Sabina Kleväng & Malin Månsson
1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Dessi valdes till sekreterare, Solveig till justerare.
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes
4. Föregående protokoll
Det är utskickat till klubbarna.
Skrivfel förekom i föregående protokoll: rätt siffra i ekonomisk rapport ska vara 230 000 kr.
5. Rapporter
A. Ledningens rapport, UM & MM
- Anmälning av enskild medlem, inkommen för information
- Fråga om reducering av prispengar, besvarad.
FS svar: Många sällskap skriver i sina inbjudningar att de reserverar sig för att prispengarna kan
komma att reduceras om lopp inte fylls. Detta är helt i sin ordning. Dock är det så att efter att
programmen publiceras så kan prispengarna inte ändras om de inte innehåller uppenbara
skrivfel.
Detta innebär alltså att även om det inkommer strykningar ska de prispengar som står i
programmet delas ut.
(Dock behöver inte struken hund tilldelas prispengar om loppet i fråga är ett rakt lopp, dvs ej
final.)
- Fråga om policydokumentets användning, besvarad.
- Felskrivning på hemsida, besvarad och korrigerad.
B. Rapport från tävlingsansvarig, LW & CJ

-

Borås har fastställt datum för två ytterligare tävlingsdagar före säsongsavslut och nu lagt
ut inbjudningar till dessa.

-

SHS kommer köra ett stort antal lopp på sin sista tävlingsdag. På förekommen anledning
diskuterades om det vore fördelaktigt för tävlande att ha veterinärbesiktningen öppen
ända fram till första start (dvs. till kl. 12.30) under tävlingsdagar med stort antal lopp.
Detta för att minska väntetiden på banan för de som är med i de sista loppen.
Förbundsstyrelsen ställer sig positiv till denna lösning.

C. Rapport från marknadsföringsgruppen, MB och IS
Frågan bordlades till nästa möte.
D. Kommunikation, MM
Inget att rapportera.
E Bangruppen, UM
Inget att rapportera.
F. Hemsida, SKC
Vissa problem har uppstått men gruppen arbetar vidare med extern hjälp.
G. SM-ansvarig, TS
Torbjörn arbetar på att sätta ihop en sponsorgrupp och lämnar in ett konkret förslag snarast
möjligt.
H. Registergruppen, CJ
Bordlades till nästa möte.
I. Utbildning, DH
Solveig Marklund har påbörjat underlag till funktionsbeskrivningar. Samtliga i styrelsen ska inför
nästa möte läsa igenom och komma med ev. synpunkter till Solveig om förslag till ändringar och
tillägg.
6. Styrelsens arbete
6.2.1807 Remiss av omarbetade förslag till föreskrifter, Lotteriinspektionen
Malin Månsson har kontaktat dem som tidigare visat intresse i frågan om att utveckla vår egen
spelverksamhet och har nu förslag på en extern arbetsgrupp. Denna grupp tilldelas följande
uppdragsbeskrivning: söka information om vad det skulle innebära för svensk hundkapp att ha
ett eget rikstäckande spel, det vill säga undersöka möjligheter, fördelar och nackdelar.
6.2.1810 Förberedelser för regelverksrevidering 2019, UM
Till ordförandeträffen önskar förbundsstyrelsen få in förslag från sällskapen om ändringar i

regelverket för att kunna starta upp en arbetsprocess i samband med mötet. Kallelse till detta
möte kommer skickas ut inom kort enligt det koncept vi tidigare har beslutat med mötesdatum
24-25 november på Åkers Kanal.
Lasse och Camilla kommer ta fram ett förslag på tävlingskalender som ska skickas ut till
tävlingsledarna för översyn innan mötet.
6.2.1812
7. Ekonomisk Rapport
Solveig rapporterar att SHCF har 240 653 kr på kontot.
En del veterinärfakturor kommer tyvärr ofta in en aning sent.
Bankkortet till kassören har anlänt.
11. Skrivelser
11.1.1805 Dopingkommisionen, J Pettersson
Vissa förtydliganden kvarstår att göra angående SHCF’s representant i Dopingkommissionen.
Malin tar kontakt med Britt Andersson, ordförande för Dopingkommisionen, om Jonna
Petterssons uppdrag för SHCF.
11.1.1816 Burar från Landskronabanan, SDA-GHK
Skåne sköter själva försäljningen av sina burar.
11.1.1818 Överklagan avseende harstopp vid 515m på Åkers Kanal, SHS
Åkers Kanal har provat att stanna haren på rakan för kurvan men detta anses mycket svårt. De
kommer därför diskutera om de ska behålla distansen eller ej inför nästa säsong. Tills vidare
kommer inga lopp att köras på denna distans.
11.1.1819 Tävlingslicens, J Holst
En fråga har inkommit ang. hundar som tar licens för FCI-tävling utomlands och om dessa
behöver genomgå tränarutbildning.
FS svar: FCI-hundar behöver inte gå igenom tränarutbildning för att få tävlingslicens men om
man även vill tävla i Sverige och i SCHF’s verksamhet måste man genomgå denna utbildning.
11.1.1820 Remiss Jordbruksverket, MM
Ett antal remisser har inkommit från Jordbruksverket. Una ser igenom detta.
11.1.1821 Tillägg av anmälda hundar, L Marklund
En fråga har inkommit ang. efteranmälan av hundar.
FS svar: Vi ska förhålla oss fortsatt mycket restriktiva till försenade anmälningar och under
säsongen har det handlat om totalt ca. fem gånger, och i alla dessa fall har det handlat om

mycket olyckliga omständigheter. Det förekom också i samband med en tävling då Stockholm
tvingades ändra distans från lång till kort.
14. Domarfrågor
Inget att rapportera.
15. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
16. Kalendarium, 2017
Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19.00.
17. Mötets avslutande

