
Minnesanteckningar Ordförandekonferens

Sällskapen runt
• VHS – Rullar på, kommit in många nya hundkappare som bidrar. Mycket jobb efter 

skadegörelsen i vintras men nu är banan i ordning igen. Laddar för tävling i augusti
• ÖHK-NoHS – En tävling – jubileumstävling som var mycket bra. Bra publik som spelade, gav 

bra intäkt. Banan mycket bra. Liten klubb där ett fåtal jobbar. Ser fram emot kommande 
tävlingsdag.

• Cimbria- Investerat i nya boxar, banan är kanonbra. Bra tävlingar med mycket publik. 
Ekonomiskt ok, korvförsäljning och jobb som parkeringsvakt ger bra intäkt.  

• GHS – Tävlingen flöt på bra, stor publik! Finns många idéer om vad som ska göras på banan. 
• SHS – Har klarat av att hålla uppe engagemanget efter föregående års SM. Personer som har 

andra raser är duktiga på att hjälpa till och jobba på tävlingar. Osäkerhet kring hur länge 
klubben får arrendera samt kostnader kopplat till detta, ny ägare till del av marken vill ha mer 
betalt. Anläggningen är i bra skick. Medlemmarna tycker det är ett alldeles för långt 
tävlingsuppehåll på Åkerskanal i sommar.

• 7HS – Rullar på, en tävling, tyvärr lite tung bana. Den är nu åtgärdad och är nu bra. Bytt vajer 
som gick sönder efter 2 tävlingar, jobbar med reklamation mot leverantören.

• SDA-GHK – Lyckade tävlingsdagar, företagskvällen mycket bra. Bra ekonomi, ska byta 500-
buren, 300-buren bytt. Jobbar med förbättringar hela tiden. Tyvärr bara 1-års arrendekontrakt.

• MiHK – Ny sand lagd på banan. Vattenpumpsanläggning gått sönder. Tävlingarna har flutit på 
bra, underlaget bra men kräver jobb.

• SkeHK – Behöver bli fler medlemmar, slitigt för de som jobbar på banan. Ekonomiskt flyter 
det på, bra inkomstkälla under SM. Tre tävlingar inklusive SM

• NHK – Behöver bli fler medlemmar, slitigt för de som jobbar på banan. Tufft ekonomiskt.  
Bra hjälp från medlemmar i andra klubbar för att förbättra banan. 

Samtliga sällskap har fått in nya medlemmar vilket är glädjande

Kongressen nästa år – stadgarna
Hur ska vi jobba för att involvera alla medlemmar i arbetet med stadgarna inför kongressen

- Förslag att en grupp går igenom stadgarna och kommer med förslag som kan skickas till 
klubbarna Uppdras åt SHCF att utse en grupp.

Rökning på allmän plats – Ann-Sofi Ahlström Olsson 
hur löser vi den frågan på kappbanorna? Lagkravet säger att det ska vara rökfritt där livsmedel kan 
intas, sunt förnuft får råda gällande hur långt bort från exempelvis cafeteria rökförbudet ska gälla.
Sällskapen har löst frågan på olika kloka sätt.

Gruppkonstellationer – 
• Ordförandegruppen
• Bangruppen
• Tävlingsledargruppen
• Domargruppen
• Marknadsföringsgruppen – ej startad 
• Framtidsgruppen – ej startad

https://www.facebook.com/annsofi.ahlstrom?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAzg0EUxJ88Liy2lClgrMVkqcr_-3NoKqDXRAobOKt689vQB1nuLgt7N1_VdEqQKGL_djk2NNz3RnbB&hc_ref=ARSlQB9ZhXZxOI1tEBPvipkCCNfATQJk8w6TCYBaxBe9Ctg3-iE6skWW1DW9nhLvY44&dti=694689654220990&hc_location=group
https://www.facebook.com/annsofi.ahlstrom?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAzg0EUxJ88Liy2lClgrMVkqcr_-3NoKqDXRAobOKt689vQB1nuLgt7N1_VdEqQKGL_djk2NNz3RnbB&hc_ref=ARSlQB9ZhXZxOI1tEBPvipkCCNfATQJk8w6TCYBaxBe9Ctg3-iE6skWW1DW9nhLvY44&dti=694689654220990&hc_location=group


• Elitseriegruppen – ej startad

Saknas någon grupp? Är det lagom många grupper?
Mötet är överens om att det är bra med olika grupper som jobbar med riktade frågor. Just nu ingen 
grupp som saknas, marknadsföringsgruppen och framtidsgruppen föreslås slås samman.

Doping – droger
Fortsatt diskussion kring Palles förslag från förra mötet. Fortsatt uppmaning att använda sig av 
”konceptet” Antes, ger fin möjlighet till marknadsföring och samarbeten/sponsring. Frågan bordläggs 
och tas i senare forum.
Diskussion kring dopingprover, önskvärt att tillfällen för provtagning sprids och inte bara tas under 
SM, därav uppdras till FS att utse lopp under hösten där dopingprover ska tas.

Vi-känsla mellan sällskapen – Lars Marklund
Vi är alla tillsammans en klubb, finns mycket kunskap och viktigt att ta tillvara den. Exempelvis på 
tävlingar, be besökande sällskaps tävlande/besökare om hjälp och erbjud hjälp till varandra.

Besöksundersökningar/enkäter – Steinar
Enkäter som riktar sig till olika grupper (publik, nya medlemmar, ”gamla” medlemmar samt de som 
slutat med hundkapp) är utskickade till alla sällskap. Det har kommit in undersökningar från några 
banor och det är önskvärt att fler skickar in.
Sammanställning av de som inkommit ska skickas ut.

GDPR – har sällskapen uppmärksammat uppmaningen att anslå att de som inte vill vara med på film/
fotografier som tas på banorna ska meddela det. Påminnelse.

Övriga frågor:
Livesändningar
Livesändningar ska sändas med viss fördröjning. Detta ger utrymme för att lägga in segerintervjuer 
samt ta bort olämpliga/onödiga sekvenser.
CGRC
Information om vad som stod i skrivelsen som nämns i protokoll från FS. Skrivelsen handlade om att 
en av grupperna inom CGRC ville ha stöd från SHCF.
Stödmedlemskap
Sällskapen skickar, som inspiration för övriga, in hur de har lagt upp medlemskap, inklusive avgifter
Antal ordförandemöten 
Det har varit tre stycken senaste åren och det har funkat bra.
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