
Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 14/2018, 

Tid: 19 december 2018, Telefonmöte 

Närvarande: Una Modig, Solveig Marklund, Camilla Johansson, Isabella Ståhl, Lars Wicander, 
Malin Månsson

Frånvarande: Sabina Kleväng Callert, Torbjörn Ståleberg, Dessi Hedin, Mike Berglund

1. Mötets öppnande 
Una Modig öppnade mötet.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet 
Malin Månsson och Solveig Marklund för protokoll och Camilla Johansson justerar.

3. Fastställande av dagordningen 
Dagordning fastställdes utan ändring.

4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll är utskickat till klubbarna. 

5. Rapporter 

A. Ledningens rapport, UM, MM & LW 
- VHS har haft synpunkter på föregående protokoll. Skrivelsen är besvarad. 

- FS har sett över försäkringen (ansvarsförsäkring- och rättsskyddsförsäkring) och halverat 
kostnaden. 

B. Rapport från tävlingsansvarig, LW & CJ 
- CGRC som har planerat två tävlingsdagar har drabbats av interna problem. Tävlingsdagarna 
ligger kvar oavsett vad som händer med CGRC.

- Klubbarna ska påminnas om att deras kategorilopp ska skickas in innan den siste januari. 

- Lars Wicander har en idé om hur skadestatistiken kan förbättras. Styrelsen beslöt att testa denna 
modell under vintern. 

C. Rapport från marknadsföringsgruppen, MB och IS 
Inget att rapportera. 

D. Kommunikation, MM 
Utöver protokoll har minnesanteckningar från tävlingsledarmötet, tävlingskalendern för 2019 och 



sammanställning av föreslagna regelverksförändringar gått ut. 

E Bangruppen, UM 
Inget att rapportera 

F. Hemsida, SKC 
Inget att rapportera

G. SM-ansvarig, TS 
Torbjörn arbetar på att sätta ihop en sponsorgrupp och lämnar in ett konkret förslag snarast 
möjligt. Vilka ingår i gruppen? Camilla Johansson har fått in ett namn som vill ingå. Camilla 
Johansson kontaktar Torbjörn Ståleberg.

H. Registergruppen, CJ 
- Nytt förslag hur id-bok ska administerars. Lars Wicander och Camilla Johansson tar fram ett 
färdigt förslag innan beslut.

I. Utbildning, DH 
Solveig Marklund har påbörjat underlag till funktionsbeskrivningar. Lars W tittar igenom och 
kommenterar. Bordlades till januarimötet. 

6. Styrelsens arbete 

6.2.1807 Remiss av omarbetade förslag till föreskrifter, Lotteriinspektionen 
Malin Månsson hade fått i uppdrag att kontakta dem som tidigare visat intresse i frågan om att 
utveckla vår egen spelverksamhet. Alla föreslagna namn har tackat nej och frågan tas därför till 
kongressen. 

6.2.1810 Förberedelser för regelverksrevidering 2019, UM, MM, LW, CJ 
Malin Månsson tillskriver VHS att utveckla inkomna frågor kring TOTO och kommunikation. 

6.2.1811 Förberedelser kongressen 2019 
Hotellet i Katrineholm visade sig vara upptaget 6 april 2019, Vi har fått in en offert för helgen efter 
istället från Katrineholm. Solveig Marklund tar in offerter från fler ställen till den 6 april. 

Malin Månsson författar en kallelse till kongressen sändas till sällskapen. Denna ska även innefatta 
information om de val kongressen ska företa. 

Den utlovade instruktion för valberedningsarbete har gått ut till den nya valberedningen.

6.2.1812 Att främja sporten, LW & CJ
Titta vidare på hur vi kan främja sporten, ge möjlighet för nya medlemmar att köpa 
valpar. Bordlagd. 

7. Ekonomisk Rapport, SM 
- På konto dryga 140 000 kr. 
- Veterinärräkningarna: finns fortfarande 9 fakturor som inte har skickats från Jordbruksverket. Lars 
Wicander och Solveig Marklund diskuterar hur detta hanteras i bokföringen. 
- Zellingerfonden: var ett privat initiativ inom hundkappsporten för att främja uppfödningen av 
greyhounds till minne av Björn Zellinger och vars tillgångar har stått i en minnesfond. Detta är idag 
en omöjlig konstruktion då den saknar organisationsnummer och inte längre godkänns av 
bankerna. Förslaget är att fonden tas in under SHCFs organisationsnummer. Tillgångarna ska 



dock fortsatt förvaltas av Zellingerfondens representanter och beslut om dess användning inte 
hanteras av förbundsstyrelsen. Detta måste skrivas in i våra stadgar. Beslöts enligt förslaget.

11. Skrivelser 

11.1.1805 Dopingkommissionen, J Pettersson 
Vissa förtydliganden kvarstår att göra angående SHCF’s representant i Dopingkommissionen. 
kontakt med Britt Andersson, ordförande för Dopingkommissionen, om Jonna 
Petterssons uppdrag för SHCF. Inget att rapportera. 

14. Domarfrågor 
Listan på domare ska uppdateras på shcf:s hemsida. Inget att rapportera.

15. Övriga frågor 

16. Kalendarium, 2019 
Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19.00. Dessutom planeras ett fysiskt möte 
under helgen den 26-27 januari i Åkersberga. 


