Protokoll för förbundsstyrelsemöte 7/2019
Plats: telefonmöte
Tid: 27 maj 2019 kl. 19.00
Närvarande: Una, Steinar, Maritha, Jonas, Jan, Christel Solveig, Camilla, Isabella Ståhl,
Malin tom punkt 6

1. Mötets öppnande
Ordförande Una Modig öppnade mötet.
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Sekreterare Maritha Justerare Steinar
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med ett tillägg under övriga frågor.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll är utskickat till klubbarna.
5. Rapporter
A. Ledningens rapport, UM, MM
- Fråga har inkommit in ang byte av klubb, FS har godkänt bytet då det gjordes innan
säsongstart. VHS
- Fråga har inkommit om man får ha en adjungerad kassör, svar från FS, Ja det får man. VHS
B. Tävlingsansvarig, CJ
- VHS ställer in sin första tävling den 9 juni, vissa lopp kommer att flyttas fram
- Klubbarna måste bli bättre på att skicka in rapporter, tex licensrapport, domarrapport,
veterinärrapporter etc. Nu får registergruppen jaga dokumentation för att kunna lägga in
uppgifterna. Det är ett krav att klubbarna skickar in detta!
- För att kunna vara mentor för medlem som ska ansöka om tränarlicens skall mentorn själv
ha tränarlicens eller likvärdig god kunskap och genom att skriva under intyga att den sökande
har klarat utbildningen. Steinar som jobbar med utbildningsansvariga i klubbarna hanterar
frågan.
- Tävlingsansvarig påminner om att vi har en uppförandepolicy som ska efterlevas.

C. Framtid/Marknadsföring, JH, SH, CT, MN, IS, JS
- Gruppen har skickat brev till samtliga sällskap med tips på hur man kan marknadsföra sig
(tipsrutan).
- Steinar har kontaktat några sällskaps ordförande och haft bra samtal kring utveckling av
sällskapets verksamhet
- Isabella har tagit fram ett digitalt formulär/enkät som kan användas för intervjuer med
exempelvis hundkappare som slutat
- Gruppen jobbar mot större rikstäckande bolag för att få dem att sponsra SM
D. Kommunikation, MM, MN
- Inget att rapportera
E Bangruppen, UM, JS
- Incident Cimbria 190511, Saknades skynke
- Banan Borås 190519, Uppgifter om att banan upplevdes tung har framkommit.
Mikael Olsson har kontaktat banansvariga i respektive sällskap. Borås har åtgärdat banan.
F. Hemsidan, IS
- Den är klar för publicering, det som återstår är att döpa den. Isabella jobbar vidare, länkning
till ”gamla” sidan går endast att göras till startsidan, gäller tävlingsanmälan, övrig info finns
på nya.
G. Registergruppen, CJ
- I regelverket är det angivet att uppfödare ska kontakta SHCF när de namnger hundar för att
det inte ska bli ”dubbletter” eller för långa namn. Detta är viktigt att det efterlevs utifrån att
vårt system inte klarar av avvikelser.
H. Utbildning, SH
- Steinar prioriterar tränarutbildningen och försöker få i gång en gemensam rutin tillsammans
med klubbarnas utbildningsansvariga.
I. GDPR, MM, MN
- Fråga inkommit ang blankett som används inom vissa sällskap, fråga om den ska användas
av samtliga sällskap?
-Det står sällskapen fritt att använda blanketten.
Malin och Maritha jobbar vidare med hur vi jobbar med GDPR i förbundet.
6. Styrelsens arbete
6.2.1807 Remiss av omarbetade förslag till föreskrifter, Lotteriinspektionen
Steinar har påbörjat inventering av speldatorer.
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. Punkten avförs tills vidare.

6.2.1902 Utbildning av nya tränare, CJ – se punkt H
7. Ekonomisk Rapport, SM
116 700 kronor på kontot, börjat komma in redovisning från tävlingar. Solveig skickar
direktiv till sällskapens kassörer om hur hon vill ha rapporteringen.
8. Skrivelser
11.1.1805 Dopingkommissionen, J Pettersson UM
- Dopingkommissionen hade möte den 23 maj, Jonna har inte skickat sin rapport från mötet
ännu.
8.19.03 Whippet-SM, R Wiggfalk –
- Beslut att köra SM enligt SHS förslag och det körs på försök i två år. Jan får i uppdrag att
förtydliga upplägget i det ursprungliga förslaget.
8.19.08 Inkommen skrivelse från VHS ang byte av sällskap
- FS tolkning av stadgarna är att man bara kan representera en klubb per kalenderår. Tolkning
är att en medlem inte får tävla för två klubbar per kalenderår.
Det betyder att medlemmen kan byta klubb innan säsongen startar även om det är en bit in i
det nya kalenderåret.
8.19.09 Fråga angående medlemskap i SKK kontra specialklubb
- Medlemskap i Svenska Vinthundsklubben är giltigt som alternativ till SKK
8.19.10 Skrivelse, M Leffler
- Ang tillträde till depå. FS instämmer i brevskrivarens synpunkter. Rådet är att om misstanke
om att obehörig befinner sig i depåområde så kontakta klubbens tävlingsledare alternativt
domare som ansvarar för att regelverket upprätthålls.
8.19.11 Träning & tävling, R Wiggfalk
Skrivelse har inkommit kring punkten B4 träning och tävling och förslag på ändring av
benämningar.
- Regelverksändring kan endast göras på kongress, Frågeställaren kan skicka in det som en
motion vid nästa kongress då det är regelverksändringar.
8.19.12 Elitserien Whippet, H Andersen
Skrivelse har inkommit ang klubbarnas åtaganden att bjuda in till Elitserie för både Whippet
och Greyhound.
-FS svar: Det är sällskapen som beslutar om vilka lopp de bjuder in till. SHCF kan inte tvinga
någon klubb till att bjuda in till vissa lopp.
8.19.13 Defilering, R Wiggfalk
Skrivelse inkommen ang defilering och klubbkläder och en tanke om att ha täcken med
möjlighet att fästa startnummer på med exvis kardborre. R W erbjuder sig att spåna vidare och
ta fram priser.
- Initiativet är bra, dock inget SHCF beslutar om, regelverket E7 ska följas.

9. Domarfrågor
- Inga frågor förelåg
10. Övriga frågor
- Diskussion, dispenser SH - Kontentan av diskussionen är att vi är restriktiva med att bevilja
dispenser.
- Öppen fråga från avslagen motion från kongressen kopplat till klassning. Uppgiften har
lämnats till Bo Ländin
- Öppen fråga kopplad till avslagen motion från kongressen kring veterinärs närvaro vid
tävling kopplat till kostnaderna under tävlingsdag, Lars W jobbar med frågan.
11. Kalendarium, 2019
Nästa möte 27 juni
12. Mötets avslutande
Ordförande Una Modig avslutade mötet

