
 
 

Protokoll förbundsstyrelsemöte 6/2021  
Plats: Skype 
Tid: 25 mars 
  
Närvarande: Anki Sinkkonen, Jan Helgesson (lämnade mötet under punkt 8.1.6/2021), Isabella 

Ståhl, Solveig Marklund, Christel Tevin, Una Modig 
Frånvarande: Maritha Nordström 
 

1.Mötets öppnande 

Ordförande Una hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 

2. Val av sekreterare och justerare för mötet  
Sekreterare: Una Modig 
Justerare: Solveig Marklund 
 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes utan ändringar. 
 

4. Föregående protokoll  
Protokoll från föregående möte är utskickat. 
 

5. Rapporter  
A. Ledningens rapport, UM, MN 

- Inget att rapportera 
 

A.1. Corona:  
Det är det egna ansvaret inte lagstiftning/restriktioner som är lösningen för att minska 

smittspridningen. 
-Pandemin är fortfarande allvarlig och FS håller sig uppdaterade och återkommer med beslut om 

olika restriktioner kring aktiviteter allt eftersom. Fortsatt gäller inga fysiska möten. 

- Varje medlem/sällskap ska ta ansvar för att det egna länets restriktioner samt de nationella följs 

för att förhindra smittspridning vid uppstart av banorna.  

- Inga tävlingar kommer att hållas så länge nuvarande restriktioner ligger kvar. 
 
B. Tävlingsansvarig, AS 
- Inget att rapportera 

 
C. Framtidsgruppen, JH 
- Framtidsgruppen har tagit fram ett material som behöver justeras lite inför kongressen. 

Kongressombuden blir involverade i hur detta ska implementeras i sällskapen på kongressen. 
 
D. Bangruppen,   
- Inget att rapportera 



 
E. Hemsidan, IS 
- Är uppdaterad. 
 
F. Registergruppen, AS 
- En utredning är gjord angående hur många tecken ett hundnamn kan innehålla för att fungera i 

registret. Återkoppling från registret är att det fungerar med 19 tecken i hundnamnet. 

FS beslut. Från och med nu får nya valpar/hundar namnges med 19 tecken inklusive mellanslag. 

T.ex. linloppans snabbe y = 19 tecken. 
 
G. Utbildning, IS  
- Utbildningsmatrealet är uppdaterat och utlagt på nya sidan. Tack för inspelen/förbättringarna! 
 
H. Spelet, JH 
- Licensansökan för vårt spel har blivit avslaget av spelinspektionen, med hänvisning till att den 

sökta utformningen inte kan räknas till ett lotteri utan bedöms som vadhållning och därför inte kan 

godkännas som ett lotteri som omfattas av licens enligt 6 kap spellagen.  
Licens för vadhållning enligt spellagen kan inte lämnas för allmännyttiga ändamål. 
En grupp tittar nu vidare på fler alternativ eller lösningar för någon typ av spel/lotteri 
 

6. Styrelsens arbete  
 

6.2.2/2020 Kongressen 
-Samtliga dokument förutom dagordning samt länk till mötet är utskickat. 
 
7. Ekonomisk Rapport, SM 
- på kontot finns 234.105:- inga förväntade utgifter förutom de fasta kostnaderna. 
 

8. Skrivelser  
8.1.6/2021 Skrivelse från VHS via A-S A Olsson 
En begäran om åtgärder är inskickad med anledning av att VHS har gått igenom verksamhetsåret 

2016. 
FS beslut:  Begäran avvisas då den inte har något stöd i stadga eller regelverk. 
 

8.2.6/2021 Ang forskningsstudie, R Doughty 
En förfrågan har kommit in om vår organisation vill ingå i en studie angående corn på greyhound 

och whippet. Vi kommer att gå vidare i frågan och ta reda på vad som krävs av oss. Maritha tar 

frågan. 
 

8.3.6/2021 Ang championat rundbana, M Ståhl 
Ett förslag på att kunna bli champion på rundbana har kommit in. 
FS beslut. Då SHCF inte är en organisation som ligger under SKK så är detta inte en möjlighet i 

dagsläget, därför säger FS nej till förslaget. Men uppskattar inkomna förslag för att försöka 

attrahera fler till vår sport. 
 
9. Domarfrågor  
- Inget att rapportera 
 

10. Övriga frågor 
 

11. Kalendarium, 2021  
Skype/telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00  



 

12. Mötets avslutande 

Ordförande Una tackade för bra diskussioner och avslutade mötet. 
 


