Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 09/2014
Tid: 30 sept, 19.00
Plats: telefonmöte
Närvarande: Ola Sjödin, Anki Sinkkonen,, Una Modig, Jessica Lundberg, Solveig Marklund,
Duncan MicKie, Justyna Nilsson
Anmält förhinder: Malin Månsson
Ej närvarande: Pia Höggren
1. Mötets öppnande
Ordf. Ola Sjödin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Till sekr. för mötet
valdes Solveig Marklund i Malin Månssons frånvaro.

2. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes jämte ordf Ola Sjödin Jessica Lundberg.

3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor.

4. Föregående protokoll
Skjuts upp till kommande möte.

5. Ledningens rapport
Ola Sjödin har hört sig för ang. spons från försäkringsbolaget IF, men fått avslag,
arbetare vidare med förfrågningar hos andra försäkringsbolag.
Ola Sjödin kontaktat Nina Bliding med förfrågan om att ansvara för sidan Svensk
Hundkapp, hon har tackat ja till detta, vill fundera över fortsatt arbete med
marknadsföringsgrupp, behövs fler personer till detta.
På förfrågan ang. enskild persons medlemsskap, kan SKK ge svar. Kan däremot ej
bistå oss med listor på betalande medlemmar inom hundkappsporten.
Diskuterades om dopingtest i framtiden då det kommer att ligga under SKK idag finns
jordbruksverket inblandat. Beslutade att ta upp denna fråga på FF, Ola Sjödin bereder
frågan.

6. Styrelsens arbete

6.1 Styrelsens ansvar
6.1.1 Interna ansvarsområden, rapporter & frågor för beslut
6.1.1411 Krav för c-licens/ valpförmedling, MM
Förslag: Medlem i klubb Reg valpar i SKK C-licens alt. valpförmedlingsavgift
återinföras ,avvaktar Malin Månsson arbete med detta.
6.1.1412 Dispens från kravet på munkorgar för IG, JN
Alla svar ej inkommit från klubbarna. Justyna Nilsson delgav sina synpunkter
angående munkorgar, frågan bordlägges i tills vidare ska utredas vidare.
6.1.1413 Ansökan SM 2016
SM 2016 tilldelades Västerås Hundkapplöpningssällskap.
6.1.1414 Datum för SM 2015
Beslutade att lämna över frågan till tävlingsledarkonferensen. Mail skickas till
klubbarna Jessica Lundberg ansvarar för detta.
6.1.1415 Planering tävlingsledarkonferens, JL/AS
12/10-14 Kl 10-16 i Västerås Ola Sjödin, Krister Sandberg, Jessica Lundberg
samt Malin Månsson deltar. Ola Sjödin sätter ihop ett förslag till tävlingar.
6.1.1416 Registrering av railer/widerunners, JL/AS
Beslutades att registrering av beslut skrivs i noteringar när man för in resultaten
i databasen..
6.1.1417 Beslut om reseersättning, OS
Mötet beslutade att ersätta Duncan McKie resa till Irland för att diskutera
tävlande med svensk hund med beslutande organ i Irland, Han har fått
klartecken från Storbritannien. Kostnad ca 3800 SEK
6.1.1418 Strykning vid omlopp, JL
Jessica Lundberg rapport ang. Unghund som ej önskade köra omlopp, ska den
rödmarkeras? Mötet ansåg att ägaren avgör om den ska köra, ska ej
rödmarkeras, Detta bör föras in i regelverket.
6.1.1419 Tävlande utan klubbkläder, JL
Angående en tävlande som trots upprepade påpekande ej tävlar i
klubbkläder,säger sig ej ha möjlighet att anförskaffa passande klubbdress,

godkänns denna säsong ut få tävla i neutral färg och ej med reklam uppmanas att
lös detta till kommande säsong.

11. Skrivelser

11.1.1415 Protest mot kongressbeslut, P Werdelin
Kongressen beslutade att det skulle utvärderas efter ett år ska tas upp på FF till våren.
11.1.1416 Straffavgiften på försenade licenser, P Werdelin
Vi ska titta på förslaget ta upp frågan vid senare möte.
11.1.1417 Byte av klubb under tävlingssäsong, B Ländin
Solveig Marklund utarbeta ett förslag ang hur vi ska förfara vid Övergång.
11.1.1418 Begäran av nytt målfotosystem, SkHK
Mötet beslutade att avvakta avvecklingen av GPAB. Begäran avslås.
11.1.1419 Förslag på ändringar i regelverket, R Wiggfalk
Förslaget kommer att utredas vidare.
11.1.1420 Begäran av ersättning för ny wire, 7HS
Mötet beslutade samma som 11.1.1418
11.1.1421 Täckt plexiglas, C Frölander
Frågan hänskjuts till FF.
11.1.1422 T1 på långdistans, Å Wall
Efter röstning godkändes att tillåta T 1 på långdistans, prov 2 år- utvärderas FF 2017
11.1.1423 Dispens från regeln med munkorg för IG, Å Wall
Frågan bordlägges.

13. Domarfrågor
Inga inkomna frågor.

14. Övriga frågor
Tillgång till mailen. Beslutades att ordf sekr samt vice sekr skall ha tillgång till mailen.

15. Kalendarium, 2014
Tävlingsledarmöte 12 okt
Nästa fysiska styrelsemöte 15-16/11-14
Telefon möten 28/10 samt 25/11 2014

16. Informationspunkter
Diskussion om dopingreglementet, viktigt att hundägare är observanta när de besöker
veterinär eller annan rehab.utövare, som ägare är man skyldig att veta vad hunden
behandlas med.
Bättre information ut till klubbarna hur dopingprover ska tas. Beslutades att inga
dopingprover tas i år, satsa på fler nästkommande säsong.

17. Mötets avslutande
Ordf Ola Sjödin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

