
 

 

 

 

 
 

 

Protokoll för förbundsstyrelsemöte 8/2019 

Plats: telefonmöte 

Tid: 27 juni 2019 kl. 19.00 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Närvarande: Una, Steinar, Maritha, Jonas, Jan, Solveig, Camilla, Isabella, Malin 

Frånvarande: Christel 

 

2. Val av sekreterare och justerare för mötet 

Sekreterare: Maritha 

Justerare: Steinar 

 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. 

 

4. Föregående protokoll 

Föregående protokoll är utskickat till klubbarna. 

 

5. Rapporter 

A. Ledningens rapport, UM, MM 

Förfrågan medlemskap, ÖHK-NoHS – Camilla har löst frågan, se punkt klubbyte 

Förfrågan om seedning – widerunner. Svaret är att den tävlande får ta frågan med domare 

Namnfråga Whippet namn som inte fungerar i programnyckeln är justerade 

 

 

B. Tävlingsansvarig, CJ 

Vid klubbyte ligger det på medlemmens ansvar att meddela ny klubbtillhörighet till SHCF. 

Camilla har fått i uppgift att ta fram ett förslag på lösning för hur utländska tävlande hundar 

som inte har en dokumenterad klass ska klassas 

Gemensamma tävlingsinbjudan är utskickad 

 

 

C. Framtid/Marknadsföring, JH, SH, CT, MN, IS, JS 

- Gruppen jobbar mot större rikstäckande bolag för att få dem att sponsra SM. Solveig har fått 

in sponsorpengar motsvarande föregående års SM. 

Vid samtal med klubbarna kan Steinar konstatera att marknadsföringen är en utmaning för de 

flesta klubbar, förslag att representant från klubbarnas marknadsföringsgrupper (eller om det 

inte finns, utsedd person från varje klubb) har ett möte för att  hitta sätt att jobba tillsammans 



 

 

med marknadsföringsgruppen. Jan skickar ett mail till klubbarna med fråga om det är möjligt 

att ta ett möte under SM-veckan. 

Vi kan konstatera att det är viktigt att börja jobba med sponsring redan under hösten inför 

kommande säsong. 

Jan m.fl. har genomfört ett antal enkäter (publik, tävlande etc) som han kommer att 

sammanställa och presentera. 

 

D. Kommunikation, MM, MN 

 

- Isabella Ståhl har gjort en guide för anmälan till tävling som ska publiceras på hemsidan 

samt bifogas tillsammans med detta protokoll 

- Isabella Ståhl har färdigställt de beslutade enkätfrågorna som nu jobbas med ute i klubbar. 

 

E Bangruppen, UM, JS 

Banbesiktningar skickas in av klubbarna allt eftersom. 

 

F. Hemsidan, IS 
Förhandlingar pågår gällande domännamnet hundkapp.se för nya hemsidan. 

 

G. Registergruppen, CJ 

Återigen påminnelse om att hundarna ska vara registrerade innan licenslopp körs. 

Databasen är aningen instabil, vi behöver kolla på en lösning, eventuellt köpa en ny databas. 

Camilla tittar på olika alternativ. 

 

H. Utbildning, SH 

- Tränarutbildningen – Steinar har haft mailkonversation med klubbarnas 

utbildningsansvariga och fått in exempel på hur ett antal klubbar genomför tränarutbildningar. 

De klubbar som har lämnat in exempel visar att de har bra utbildningsrutiner och följer 

förbundets direktiv. 

 

I. GDPR, MM, MN 

Malin och Maritha jobbar vidare med GDPR. Maritha kommer att ta fram förslag på vilka 

dokument som vi ska skriva in information om hur vi jobbar med GDPR på. Tanken är att 

hänvisa till en skrivning på hemsidan som gäller för samtliga dokument.  

 

Utifrån att det fotograferas och filmas på träningar och tävlingar och dessa foton/filmer sprids 

bland annat på sociala medier i marknadsföringssyfte för sporten ska den som inte önskar 

finnas med på bild/film meddela respektive klubb detta. Information om detta, förutom i detta 

protokoll, skrivs ut på Facebook. Klubbarna uppmanas också att skriva in det på sina 

hemsidor samt anslå informationen i klubbstugor. 

 

6. Styrelsens arbete 

Steinar har påbörjat inventering av speldatorer. Stockholm lånar ut sin speldator till Skellefteå 

under SM.  
 

 

7. Ekonomisk Rapport, SM 

137 238 kronor på kontot. Licenser, veterinäravgifter samt fakturor ramlar in.  

 

8. Skrivelser 

11.1.1805 Dopingkommissionen, J Pettersson UM 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fhundkapp.se&data=02%7C01%7Cmaritha.nordstrom%40samhall.se%7Cb71becefa66341a0626108d6fb8504b6%7Cebc3e520ef61404c98848037d87292c9%7C0%7C0%7C636972946073144322&sdata=k3mLsO9Bt%2BuPnMgBGfCf504dOnsdt6Z5CEC3cNmTEe0%3D&reserved=0


 

 

- Dopingkommissionen hade möte den 23 maj, Jonna kommer att skicka protokollet från 

mötet till oss. 

 

8.19.03 Whippet-SM, R Wiggfalk  

 

Beslut att köra SM enligt SHS förslag och det körs på försök i två år. Jan har förtydliga 

upplägget i det ursprungliga förslaget. Förslag har gått ut med inbjudan. Punkten avförs 

härmed från dagordningen.  

 

8.19.14 Antal hundar per tävling. Lars M 

Jag undrar hur lite hundar ska man ha för att genomföra en tävling. Tänkte mest på Älvsbyn 

som nu kör tävling på 10 hundar så får dom in ca 250 kr till veterinäravgifter som vi andra 

klubbar får ju då en dyrare kostnad överlag. Jag vet ju att det ska gynna alla. Men frågan är ju 

dock, vad är minsta antalet hundar för att genomföra tävlingen? Veterinären kostar ju en hel 

del i alla fall. Kan vara nått att fundera på. (I dagsläget är det bara en tävling som MÅSTE 

genomföras och det är Avelsloppet pga att det är föranmälan!) 

Med vänlig hälsning Lars Marklund 

 

FS svar: tanken med veterinäravgiften är att klubbar som får in få anmälningar också ska 

kunna köra tävling ur ett ekonomiskt perspektiv. Beslutat att FS inte kommer att sätta någon 

gräns men om klubbar nyttjar detta i för stor utsträckning kommer dialog med den klubben att 

ske. 

 

8.19.15 CGRC Patric och Michaela 

Vi har fått in en skrivelse från Patric och Michaela med deras syn på CGRC. 

 

FS står fast vid tidigare beslut att stå utanför och att uppdra till Steinar att, med hjälp av Lars 

W, skriva ett svar och förklara vår ståndpunkt. 

 

8.19.16 Medlemskap A Pettersson, T Ståleberg 

Anncie Pettersson och Torbjörn Ståleberg har inkommit med en fråga om medlem i Svensk 

klubb samtidigt kan vara medlem i Dansk klubb för att kunna tävla i CGRC-tävlingar. 

 

FS svar är att de kan vara med i Dansk klubb men i Sverige tävlar man för sin Svenska klubb. 

 

8.19.17, Medlemskap L Burman 

Linnea Burman har skickat en fråga där hon ber om ett klargörande om vilket typ av 

medlemskap en hundägare ska ha när tränaren är en annan person. 

 

FS svar: en medlem är en medlem och det är klubbarna själva som beslutar om det ska finnas 

olika typer av medlemskap tex stöd- och familjemedlemmar. Dock är det fastställt att ägaren 

till en registrerad tävlingshund skall vara medlem. 

 

8.19.18, SM-dagar R Wiggfalk 

Kan förbundet på något vis påverka SM dagarna, så att man kör alla Greyhound samma dag, 

Skellefteå ligger långt bort för dom flesta och man vill ju kunna delta med hund i flera 

kategorier, är ytterst få som tävlar med båda raserna så för att göra det enkelt så känns det som 

om det borde vara Grey ena dagen och Whippet andra dagen 

 



 

 

FS svar: tävlingsprogrammet för i år är fastställt och ändras inte men frågan inför kommande 

SM kan tas upp på kommande tävlingsledarmöten. 

 

8.19.19, Skadeanmälan och rutiner, I Kunis Neij 7HS 

Med anledning av de rykten som cirkulerade efter vår tävling vill styrelsen be er se över era 

rutiner och kommunikationsvägar med klubbarna. 

Vi ser att sporten påverkas otroligt negativt av den bredd som ges till rykten när företrädare 

för förbundet går direkt till tävlanden utan att kommunicera med arrangerande klubb. Som vi 

ser det vore det rätta att be berörda ägare/tränare skriva en skadeanmälan och kontakta aktuell 

tävlingsledare eller banansvarig. 

Resultatet blir nu att vi inte har något konkret att gå på, bara att den har pratat med den som 

har pratat med den. Det är inte rätt och knappast konstruktivt. 

Dessutom ställer sig banansvarig, personen som anlagt banan, veterinären och domaren som 

godkänt banan frågande till varför tävlanden blir uppringda av förbundet men inte de? Vi 

måste visa våra funktionärer respekt och välvilja genom att värdera deras kunskap och arbete 

åtminstone till samma grad. 

Sammanfattningsvis är vi tveksamma till ert agerande och efterfrågar rutiner där man 

uppmuntrar till skadeanmälan och kontakt med tävlingsledningen.  

Det visar på större professionalitet och respekt för klubbarna enligt oss. 

FS svar: Förbundsstyrelsens bild av händelsen är följande. Banansvarig får uppgifter av 

tävlande om att banan har varit tung och att flera hundar blivit skadade. Då tar banansvarig 

kontakt med andra som varit på plats för att få en mer heltäckande bild av dagen. Därefter 

kontaktas Boråsbanans banansvarig och denne får information om det som framkommit. De 

ansvariga kommer i samtalet överens om lämpliga åtgärder som redan inför nästa tävling var 

vidtagna.   I förbundsstyrelsens ögon har detta ärendet hanterats väl. Om 7HS övriga styrelse 

inte fått information om detta (av banansvarig) så är det förstås beklagansvärt men därmed 

inte sagt att det är SHCFs ansvar. Den respekt som efterfrågas i skrivelsen visas bäst av 

sällskapet självt, genom era egna rutiner. Det är varken rimligt eller särskilt effektivt att 

förbundet har kontakt med alla de som nämns.  

Skadeanmälan sker centralt, de går till regSHCF@gmail.com.  För övrigt önskar 

förbundsstyrelsen att skrivelser som förväntas behandlas är väsentligt mycket tydligare än 

denna. I detta fall kunde styrelsen utröna vad och vem som avsågs men att komma med 

luddiga formuleringar och oprecis kritik är inte ett bra sätt att utveckla sporten.   

8.19.20, Angående GHS-tävling, H Andersen 

En skrivelse inkom med tankar kring hur förändringar i tävlingsinbjudan kungörs och hur det 

blir i de fall som detta gäller lopp som ligger till grund för elitserien.  

FS svar: Förbundsstyrelsen konstaterade att det finns väl etablerade rutiner för hur ändringar 

kan och ska göras. Dock konstaterade FS att eftersom det ändå går att missa så ska ändringar 

ej göras i inbjudan avseende ELIT-lopp. Styrelsen beslöt därför att fortsättningsvis ej tillåta 

ändringar i lopp som ligger till grund för elitserien.  



 

 

 

9. Domarfrågor 

 

A-domar NHK, L Marklund 

Lars Marklund föreslår att Maritha Nordström går upp och blir A-domare, hon är i dag B-

domare. 

 

FS beslut: Maritha får göra domarpraktik på SM och sedan inhämtar FS information från 

domarna och tar beslut efter det. 

 

10. Övriga frågor 

Fråga har inkommit om klubbar måste fråga SHCF vid namnbyte av klubb. 

 

FS svar: det finns inget i stadgarna som reglerar det, dock är det viktigt att ta hänsyn till 

övriga klubbar så att namnet inte syftar mot exempelvis geografiskt område som kan ge ett fel 

intryck. 

 

11. Kalendarium, 2019 

Extrainsatt möte antingen söndag eller tisdag ang möten under SM-veckan.  

Nästa ordinarie möte vecka 18 juli 

 

12. Mötets avslutande 

Ordförande Una Modig avslutade  
 
 


