
 
 

 

Protokoll förbundsstyrelsemöte 11/2021 
Plats: Telefon 

Tid: 27 maj 2021 klockan 19.00 

 

Närvarande: Una Modig, Jan Helgesson, Solveig Marklund, Maritha Nordström, Anki 

Sinkkonen, Artur Bliding, Isabella Ståhl, Susann Lindgren Lindström, Bo Ländin from punkt 5B 

Frånvarande:  

 

1.Mötets öppnande 

Ordförande Una Modig öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

 

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

Justerare: Lars 

 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes 

 

4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll är utskickat 

 

5. Rapporter  
A. Ledningens rapport, UM, MN 

 

A.1. Corona:  

Samtliga sällskap ska innan tävling skicka in Covid-dokumentet och egenkontrollen av banan. 

Sällskapen är också ansvariga för att hålla koll på både nationella och regionala restriktioner. 

 

B. Tävlingsansvarig, AS, BL 

-I enlighet med kongressens beslut om att minimera antal kategorilopp ger FS i uppdrag till 

elitgruppen att ta fram ett förslag på max antal elitlopp för säsongen 2021.  

 

-Alingsås ställde in den planerade tävlingsdagen den 6 juni utan att meddela SHCF. FS har 

tillskrivit dem med uppmaning om att, om de beslutar att ställa in igen, meddela detta till 

förbundet i tid. Det ger FS möjlighet att med framförhållning gå ut till övriga sällskap med 

erbjudande om att överta tävlingsdagen.  

  

-7HS ansöker om att få anordna en tävlingsdag den 19 september 2021 

FS beslutar att godkänna ansökan 

 

C. Framtidsgruppen, JH 

Det har kommit förslag på aktiviteter för SHCF från framtidsgruppen, FS kommer att ha ett 

separat möte för att behandla förslagen. 

 



D. Bangruppen, LM 

Ser fram emot att få in egenkontrollerna från banorna. 

 

E. Hemsidan, IS, AB 

Inget att rapportera 

 

F. Registergruppen, AS, LM 

-Det har börjat komma in anmälningar till tävlingar. 

-Uppmaning till domare/tävlingsledare att gå igenom tävlingslistan för att undvika att 

rödmarkerade hundar startar  

 

G. Utbildning, IS, SLL  

Utbildningsmaterialet är uppdaterat. 

 

6. Styrelsens arbete  

 

7. Ekonomisk Rapport, SM 

-231 354 kronor på kontot. Sanktionsavgifter för tävlingsdagar som inte kunnat köras utifrån 

Corona kommer att betalas tillbaka. 

 

8. Skrivelser  

 

8.6.11/2021 Angående stödmedlemskap, J Isaksson 

-Föreslås att antal ombud på kongressen ska beräknas på antal huvudmedlemmar eller antal 

tränare. Detta för att sällskap med många stödmedlemmar ska slippa att få högre kostnad för 

medlemmar som betalar lägre avgift samt att representationen på kongressen skulle vara mer 

representativ för antalet aktiva i varje sällskap. 

Frågan kommer att tas upp på nästa möte 

 

9. Domarfrågor, SLL 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


