
Ordförandekonferens SM 2016-07-29 i Västerås

Minnesanteckningar.

Närvarande: Eva-Marie Lindström,GHS, Hanne Andersen ÖNohk, Torbjörn Ståleberg VHS, 
Michael Olsson Mihk, Christel Telvin Cim, Eva Blockley Skhk. Claes Frid SHS, Cicilia Aichorn 
7hs, Kristian Rönnqvist SDA/GHK, Solveig Marklund Skehk samt FS, Anki Siinkonen FS, NHK ej 
representerade.

FS ordförande Hans Bohman hälsade välkommen och presenterade FS arbete samt vad de vill 
med sitt arbete.

Medlemskap i svenska klubbar: Förbundsstyrelsen avser att från och med nästa år tillse att de 
hundkappare som är mantalsskrivna i Sverige ska organiseras i Sverige. De som kommer från 
andra länder som har organiserad hundkapp ska vara med i sin egna organisation medan de 
som bor i länder utan organiserad hundkapp(ex Norge) ska medges medlemskap och kunna 
tävla på samma villkor som de som bor i Sverige. Diskuterades varför man byter till annan klubb 
i annat land. Framkom från Örebro och SkHK att man såg eventuella påroblem med 
föreningsrätten som medger medlemsskap i vilken förening som helst. Detta ändras inte i och 
med styrelsens förslag överhuvudtaget. Man får fortsatt vara medlem i vilken klubb som helst. 
Främsta orsaken till medlemskap i dansk klubb var missnöje med SHCF:s arbete, övriga 
deltagare var positiv till Förbundsstyrelsens avsikt. FS och alla sällskap behöver framöver 
sondera orsaker kring missnöjesförflyttningar. Beslutet kommer att innebära att ägare/
hundkappare mantalsskrivna i Sverige skall, för att få tävla på Svenska banor, vara 
huvudmedlem i svenskt sällskap. Detta har, som sagts innan, ingenting med föreningsrätten att 
göra då vi inte har synpunkter på var hundkappare önskar att vara medlem någonstans. Beslutet 
kommer att gälla från och med säsongen 2017.

Landskronabanans Framtid: Mötet informerades om hur SkHK blivit behandlad av Landskrona 
kommun angående att verksamheten måste upphöra då man planerar att bygga en väg där. 
SHCF kommer att anlita jurist i ärendet för att se över möjligheter till ersättning av banan, samt 
om det finns avtal eller dylikt från SHAB tiden.

Mötet informerades om förbundets hanterande av konflikten kring registrering av utländska 
Whippets. Alla skrivelser är lämnade till en extern utredare som kommer med ett första utlåtande 
till FS mötet i september. Fram till dess kommer frågan att bordläggas. Sällskapen samt 
administratörerna uppmanas att hålla efter diskussionerna på de sociala medierna till den policy 
som man ställt sig bakom.

Hur kan vi få fler intresserade av hundkapplöpning? Sällskapen bör vara duktiga på att informera 
om vad hundkapp handlar om, profilera sig , sprida reklam. Formell inbjudan till Vinthundklubben 
att alla vinthundar är välkomna. Kan det finnas ekonomiska hinder? enligt deltagarna har inget 
sådant märkts. De mässor man deltagit på, framförallt från SDA och SHS sida har inte direkt gett 
aktiva medlemmar men är bra ur marknadsföringssynpunkt. Det som gett medlemstillskott är 



oftast prova på dagarna.

Ökat engagemang i den publika hemsidan. Sällskapen uppmanas åter att skicka referat med 
mera till Nina Bliding, rapporter om tävlingar och vad som händer på banorna för övrigt. 
Sällskapen tipsades om att utse medieansvarig, samt att sondera vilka resurser som finns ute i 
landet som kan vara behjälpliga till hemsidan. Hanne Andersen förslog att man skulle titta över 
möjligheten att införa den elektroniska tidningen igen.

Utvärdering av implementeringen av SKK:s policy: En del sällskap har anammat policyn, de 
övriga uppmanas att se över det. Viktigt när konflikter dyker upp, då ska klubben ha en klar 
policy att luta sig mot.

Målen för tränarutbildningen: Tanken med den förenklade utbildningen gicks igenom, togs emot 
med lite olika reflektioner, mest positiva.

Inbjudan SM 2018: uppmanades att sällskapen tänker igenom om intresse finns anmälan ska 
göras i september.

En inf. ang önskan från 7HS om att flytta SM datum Till v 26-27 detta för att det i Borås pågår 
SM-vecka med många olika grenar detta skulle kunna medföra att hundkappen drar till sig mer 
publik till bana och att vi får visa upp vad vi håller på med. Mötet hade inget emot att flytta 
datum, kan tvärtemot vara en bättre period för tävlingar som kommer efter SM. SVT är sponsor 
för detta arrangemang, till de som tillhör riksidrottsförbundet. Frågan ställdes kan hundkappen 
ingå där ?? TVEKSAMT DÅ DET INTE ÄR MÄNNISKAN SOM UTÖVAR SPORTEN . Om man 
inte ändrat på reglerna.

Önskemål om att rankning och lottning först ut på hemsidan sedan FB.

Solveig Marklund FS


