Protokoll för förbundsstyrelsemöte 3/2019, telefonmöte
Tid: 28 mars 2019 kl. 19.00
Närvarande: Lars Wicander, Mike Berglund, Camilla Johansson, Torbjörn Ståleberg, Solveig
Marklund, Sabina Kleväng Callert, Malin Månsson, Isabella Ståhl (punkt 5F) & Una Modig
1. Mötets öppnande
Ordförande Una Modig hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Malin Månsson valdes som sekreterare, Mike Berglund och Camilla Johansson valdes till
justerare.
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes utan ändringar
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll är utskickat till klubbarna.
5. Rapporter
A. Ledningens rapport, UM, MM
Nya djurskyddslagen träder ikraft 1 april, den berör främst den enskilde djurägaren.
B. Rapport från tävlingsansvarig, LW & CJ
Förbundsstyrelsen diskuterade inkomna protester och fann att det fanns goda argument att
återgå till ursprungsidén så att varje sällskap får rösta om årets greyhound och årets
whippet.
Tanken från förbundsstyrelsens sida var att fler skulle få en möjlighet att rösta, då det tidigare
framkomit att medlemmarnas röster inte togs upp av sällskapens styrelser innan röstning.
Förbundsstyrelsen ber därför att sällskapen i år försöker få med sina medlemmar i
röstningen i år, genom att t.ex. kunna maila in sina röster. Sällskapens röster ska vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast 5 april 2019. Lars skriver en kort information om varje
hund som är röstningsbar.
C. Rapport från marknadsföringsgruppen, MB och IS
Inget att rapportera. Punkten överlämnas till nästa styrelse efter kongressen.
D. Kommunikation, MM
Alla dokument inför kongressen är utskickade. Regelverk med register är utlagd på SHCF:s
hemsida. Bilagorna till regelverket är klara och läggs ut så snart styrelsen godkänt dem.
E Bangruppen, UM
Checklistan för egenkontroll ska vara klar och inskickad till förbundsstyrelsen senast en
vecka innan första tävling, annars kommer tävling inte att sanktioneras. Checklistan kommer
att behandlas på mötena efter kongressen.

Bangruppen kommer under året göra extra kontroller på fyra banor samt SM-banan. De
kommer också att ha ett extra fokus på harförarfunktionen.
F. Hemsida, SKC
Isabella Ståhl berättade om arbetet med en ny hemsida och förutsättningarna för densamma.
Förbundsstyrelsen beslöt att köpa in ett domännamn plus hemsida för en kostnad av max
1200:-/år
G. SM-ansvarig, TS
Torbjörn Stålenerg och Jan Helgesson har haft två möten med SkeHK. Gruppen arbetar med
att på sikt få en huvudsponsor till SM. De kommer att ha ett fysiskt möte på
kongressdagarna.
H. Registergruppen, CJ
- Registergruppen har haft ett fysiskt möte med gott reultat. Rutiner gicks igenom och årets
arbete planerades. Gruppen består av två personer som registrerar och fem personer som
sköter ranking, klassning och reultat. Det har funnits problem med att komma åt
programvaran. Camilla Johansson tittar vidare på en lösning av problemet.
- Lars Wicander och Camilla Johansson arbetar på ett nytt förslag ang. administration av
IDbok.
I. Utbildning SM
- Förslaget på nya funktionsbeskrivningar har gått ut på remiss till klubbarna. Klubbarna
uppmanas skicka in svar senast 1 april. Inga svar har inkommit hittills.
6. Styrelsens arbete
6.2.1807 Remiss av omarbetade förslag till föreskrifter, Lotteriinspektionen
- FS eftersöker personer intresserade av att arbeta med denna uppgift. Frågan tas upp vid
kongressen.
6.2.1811 Förberedelser inför kongressen 2019
Förbundsstyrelsen träffas 9.00 den 6 april.
Arbetsuppgifter på kongressen är klara. Kontakt med valberedningen är tagen, de är klara
med vad deras uppdrag är på kongressen.
Möten på söndagen:
- FS konstituering kl 9-10, dagordning klar, policy och kallelse skickas ut i förväg till samtliga
enligt valberedningen lista. Malin Månsson ansvarar för detta.
Ett dokument angående att vara förtroendevald håller på att tas fram för förbundsstyrelsen.
- Tävlingsledarmöte 10-12 Lars Wicander och Camilla Johansson ansvarar för att ta fram en
dagordning.
- Ordförandemöte 10-12 Una Modig och Malin Månsson ansvarar för att ta fram en
dagordning.
6.2.1812 Att främja sporten, LW & CJ
Deras uppdrag är att se över hur vi kan främja sporten samt ge möjlighet för nya medlemmar
att köpa valpar. Inget att rapportera vid detta möte.
7. Ekonomisk Rapport, SM
På BG finns 189,219:- Sanktionsavgifterna är inte fakturerade.
7.1901 Ansökan om marknadsföringsbidrag, SkeHK
Skellefteå Hundkapp ansöker om 10 000 kr i marknadsföringsbidrag för SM 2019.
Förbundsstyrelsen beslut att ge SkeHK i marknadsföringsbidrag på 10.000 kr.
8. Skrivelser

11.1.1805 Dopingkommissionen, J Pettersson MM
Vissa förtydliganden kvarstår att göra angående SHCF’s representant i
dopingkommissionen. Kontakt med Britt Andersson ska tas angående Jonna Petterssons
uppdrag för SHCF. Malin Månsson har ej fått svar från Britt Andersson.
8.19.01 Register och bilagor: ang. önskan från NHK om inläggning i regelverket
-Registret är färdigt, och utlagt på hemsidan.
-Bilagorna: efter påseende av styrelsen läggs bilagorna ut på hemsidan.
8.19.02 Brev till SHCF, NHK
Författarna av skrivelsen påpekade att med det föreslagna systemet för röstningen om titeln
årets hund så skulle ingen i NHK få lov att rösta. Författarna önskade att förbundsstyrelsen
tänkte om och återgick till det tidigare systemet. Frågan diskuterades och beslut fattades
under punkten 5B.
8.19.03 SM, R Wiggfalk
Författaren av skrivelsen protesterar mot förbundsstyrelsens beslut angående hur
whippetSM 2019 ska avgöras och önskar att det istället ska avgöras som tidigare år.
Förbundsstyrelsen diksuterade frågan och fann det rimligt att efterhöra fler åsikter. Därför
beslöts att skicka frågan på remiss till sällskapen och tas upp på söndagens
ordförandekonferens. På så vis får alla medlemmar tillfälle att ge sin syn på saken men på
ett ordnat och demokratiskt vis. Det är viktigt att alla åsikter får ta plats, inte bara de som
hörs på sociala medier eller som hör av sig via skrivelser.
En uppmaning ska därför gå ut till sällskapen att efterhöra sina medlemmars tankar i frågan.
I detta utskick ska även statistik från de senaste årens whippetSM finnas med.
Förbundsstyrelsen önskar ett förslag som så bra som möjligt kan lösa problemen med
vikande anmälningsstatistik för whippet SM. Nya förslag ska alltså formuleras med tanken att
så många som möjligt ska vilja delta och att SM ska hålla en hög sportslig klass samt behålla
sin status som årets viktigaste tävling även för whippets.
En deadline ska sättas i slutet av april så att beslut kan fattas av den nya styrelsen under maj
månad.
8.19.04 Hej, A Persson
En skrivelse om whippetsSM samt några andra synpunkter. Dock är det oklart om författaren
till skrivelsen är medlem. Malin Månsson tar reda på detta och formulerar därefter ett svar.
8.1905 Ansökan om att få tävla i SkHKs klubbkläder 2019, 7HS
SkHk har gått samman med 7HS under det gemensamma namnet
Sjuhäradsbygdens Hundkapplöpningssällskap. Sällskapet har meddelat att de avser att till
2020 byta namn till något som bättre täcker sällskapets område och ansöker därför om att de
medlemmar som ansluter från SkHk under 2019 får tävla i sina gamla klubbkläder.
Förbundsstyrelsen beslöt att ge dispens för tidigare medlemmar från SkHK att bära SkHKs
klubbkläder även under 2019.
8.1906 Whippet SM, R Johansson
Författaren av skrivelsen efterlyste underlag och ifrågasatte gången för styrelsens beslut
angående whippetSM. SM är SHCFs tävling och det är förbundsstyrelsens ansvar att fatta
beslut kring denna tävling.
Detta kan förbundsstyrelsen göra efter inkomna förslag eller efter interna diskussioner.
Oavsett hur besluten fattas är underlaget arbetsmaterial som ej behöver delas med varken
sällskap eller enskilda medlemmar.

9. Domarfrågor
Inga domarfrågor förelåg.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
11. Kalendarium, 2019
-Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19.00.
12. Mötets avslutande
Ordförande Una Modig tackade för visat intresse och avslutade mötet.

