
 
 

 

Protokoll förbundsstyrelsemöte 9/2021  
Plats: Skype 

Tid: 29 april 

  

Närvarande: Una Modig, Bo Ländin, Artur Bliding fram till punkt 5 I, Jan Helgesson, Lars 

Marklund, Anki Sinkkonen, Maritha Nordström, Solveig Marklund, Susann Lindgren Lindström, 

Isabella Ståhl från och med punkt 7 

Frånvarande:  

 

1.Mötets öppnande 

Ordförande Una Modig öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

 

2. Val av sekreterare och justerare för mötet  
Sekreterare: Maritha 

Justerare: Susann 

 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

 

4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll samt protokoll från kongressen är utskickade 

 

5. Rapporter  
A. Ledningens rapport, UM, MN 

 

A.1. Corona:  

-Pandemin är fortfarande allvarlig. Syftet med alla lagar, restriktioner, råd, mm. från regering och 

myndigheter är att begränsa smittspridning av Covid-19, vi uppmanar alla att ta sitt ansvar! 

Efter kontakt med polis i olika regioner har det framkommit att det inte är tillåtet att bjuda in 

medlemmar från andra sällskap ens till träning. Det är även tveksamt om det är tillåtet med 

träning för fler än åtta personer för egna medlemmar. 

-Förtydligande att det inte är tillåtet att bjuda in till träning för andra än respektive sällskaps egna 

medlemmar så länge rådande restriktioner gäller. 

 

B. Tävlingsansvarig, AS, BL 

På grund av att inte samtliga sällskap redovisar kurvplaceringarna och att en del sällskap behöver 

lägga ner mycket jobb/tid för att kunna redovisa detta samt att vi inte har något spel på hundarna 

så tar SHCF bort kravet på att redovisa kurvplaceringarna. Ett nytt beslut kan komma att tas om 

ett eventuellt spel skulle komma igång. 

FS har beslutat att sällskapen inte behöver redovisa kurvplacering från sina tävlingar. 

 

Gruppen har kontaktat sällskap gällande tävlingsdagar och en del ändringar har gjorts, detta på 

grund av att det inte blev något spel. Den nya tävlingskalendern planeras vara klar inom några 

veckor och fastställs därefter. 



 

C. Framtidsgruppen, JH 

Gruppen har varit i kontakt med samtliga sällskap, möten med sju sällskap är bokade och ett är 

genomfört. Tre sällskap har inte återkopplat ännu, Västerås, Alingsås och Järbo.  

 

D. Bangruppen, LM 

Inget att rapportera 

 

E. Hemsidan, IS, AB 

Inget att rapportera 

 

F. Registergruppen, AS, LM 

En ny bedömning av bankonditionen som ska underlätta för de som ansvarar för banorna är 

framtagen, den ska bättre kunna tala om hur tung eller lätt banan är. 

 

G. Utbildning, IS, SLL  

Utbildningsmaterialet ska uppdateras med de saker som ändrades i regelverket vid kongressen. 

 

H. Spelet, JH, AB 

Denna fråga bordläggs tillsvidare utifrån att ansökan om spel avslogs. 

 

I. Kommunikation, Marknadsföring AB 

Inget att rapportera 

 

J. Statistik, BL 

Statistik kommer vid senare tillfälle 

 

K. Internationella frågor, AB, SLL 

Inget att rapportera 

 

6. Styrelsens arbete  

Inget att rapportera 

 

7. Ekonomisk Rapport, SM 

232 556 kronor på kontot. 

För att styrelsen ska ha verktyg för digitala möten utan att nyttja exempelvis arbetsgivares dator 

ska vi undersöka vad det innebär för kostnad att köpa in till exempel surfplattor. 

Beslutas att återbetala sanktionsavgift till sällskap som på grund av Corona inte kan arrangera 

planerad tävlingsdag. 

 

8. Skrivelser  

Inga skrivelser har inkommit. 

 

9. Domarfrågor, LM, SLL 

VHS önskar att Krister Sandberg och Håkan Widén återaktiveras som A-domare 

FS beslutar att återaktivera Krister och Håkan. 

 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

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



 

12. Mötets avslutande 

Una tackade alla och avslutade mötet 

 

 

 

 

 

 


