
Öppen skrivelse från förbundsstyrelsen till alla medlemmar 
 
Alla som är medlemmar i SHCF skriver under vår policy som handlar om hur vi ska bemöta varandra 
och agera på exvis sociala medier. Policyn har varit uppe för diskussion vid ett antal möten där 
sällskapen har varit representerade och vid varje tillfälle har samtliga närvarande varit överens om 
att vi ska jobba enligt den och att det är bedrövligt att den ska behöva finnas. 
Trots detta så ser vi många och långa trådar på exempelvis Facebook där policyn absolut inte följs. 
 
Facebook är en förträfflig marknadsföringskanal och det som nu marknadsförs på exvis Kappsnack är 
att sporten är på utdöende (diverse olika förklaringar till varför, allt från klagomål på FS till konflikter 
mellan enskilda personer). I vissa av dessa inlägg följer oändliga svarstrådar där personer uttrycker 
sig utan att ha fakta eller att tänka på källkritik. 
Ett exempel är elitserien, gång på gång på gång har FS meddelat att det är sällskapens tävling och 
ändå får FS stå i skottgluggen för kommentarer från medlemmar och andra personer som inte tagit 
reda på fakta kring hur det ligger till. Det enda som FS försökte göra var att rädda Årets Hund-titeln. 
 
I de flesta andra grupper på fb läggs härliga bilder och historier ut, sådana som får massor av ”gilla” 
och positiva, peppande kommentarer.  
Det är något som de som marknadsför sportens utdöende borde ta sig en riktig funderare på! 
 
Förutom diverse påhopp på enskilda medlemmar så har även Förbundsstyrelsen fått utstå spott och 
spe. Det har under de senaste åren varit ett hårt tryck på förbundsstyrelsens ledamöter, både från 
enskilda medlemmar i sällskapen samt även internt i styrelsen från enstaka ledamöter. FS har hållits 
sysselsatt med allt annat än sådant man kanske tänkt att man skulle jobba med och framförallt annat 
än det som anges i vår verksamhetsplan. 
 
Engagemanget och energin som styrelsens medlemmar har gått in i sitt uppdrag med har ätits upp av 
konflikter inom FS samt ärenden från medlemmar som ofta varit av operativ eller personlig karaktär. 
Dessa har varit fyllda av starka känslor hos de inblandade och ofta resulterat i konflikter och klagomål 
på FS. 
 
Att ta tuffa beslut och att göra någon i en konflikt besviken är ibland ofrånkomligt, men att 
styrelsemedlemmar ska slitas ut på löpande band och att allt för många tappar lusten för att ta på sig 
uppdrag i förbundet är ett tecken som ska tas på allvar. Även detta har diskuterats på flera 
kongresser och ordförandekonferenser under de senaste åren.  
 
SHCF roll är att samordna sällskapens arbete och FS roll är att leda och styra den 
gemensamma verksamheten. Mycket utav det handlar om att upprätthålla register, generera 
material till tävlingar, alltså operativa sysslor. Dessa organiseras av FS men bör 
såsom vissa delar också gjorts under senaste åren, skötas av andra än styrelsemedlemmarna i 
förbundet. Vi har idag ett bra team som sysslar med ranking och hoppas kunna bygga vidare på detta 
så att sällskapen får den service de önskar. 
 
Utöver detta bör FS arbeta med strategiska frågor. Man bör bevaka hundkappens intresse gentemot 
myndigheter och andra organisationer samt hitta nya vägar att utveckla sporten. 
Kanske kan man ta fram ett gemensamt material att använda vid marknadsföring av hundkapp. 
Kanske vill vi producera korta informationsfilmer.  
Kanske kan vi jaga en huvudsponsor för SM.  
Kanske kan vi hitta bättre rutiner för sällskapens erfarenhetsutbyte. 
Kanske kan vi hitta gemensamma idéer för att öka medlemsantalet. 
Kanske kan vi hjälpas åt för att locka mer publik. 
Kanske kan vi… 



 
Listan kan göras hur lång som helst och de flesta av nuvarande och merparten av de tidigare 
styrelsemedlemmarna har drömt om att jobba med detta. Men istället fylls tiden av bråk inom FS där 
ledamot driver sina egna frågor, från sällskapen försenade inbetalningar, konflikter mellan 
medlemmar, önskningar om att just jag ska få ett undantag från regeln om än det ena än det andra, 
arga samtal, felaktiga lottningar, rankningar och ingen respekt för styrelsebeslut. 
Även denna lista kan göras lång. 
Bland annat så har en stor del av tiden fyllts med konflikter som borde ligga på 
elitseriegruppens/sällskapens bord men som ideligen hamnar på FS. 
 
FS har funderat över hur man ska få mer tid till det som upplevs som viktigt och förslag har även 
inkommit i frågan. Några föreslår att FS inte alls ska kommunicera med andra än sällskapen och även 
om FS tycker att det är att dra det lite långt så är det åt det hållet vi är på väg.  
 
Följande beslut har tidigare tagits; 
- Konflikter mellan medlemmar eller medlemmar som påstås uppföra sig illa ska i första hand 
hanteras av de berörda medlemmarnas sällskap.  Vår policy för hur vi ska uppträda mot varandra har 
nu funnits i några år och ska används av sällskapen och i de fall som ärenden inkommer till FS som 
handlar om dåligt uppförande så ska dessa återremitteras till sällskapen. I stadgan framgår det hur 
sällskapen ska kunna gå till vägar för att ge någon form av påföljd vid behov.  
I de fall som uppträdandet inte upphör eller om sällskapet behöver stöd är sällskapet förstås 
välkommet att vända sig till FS. Men då är det alltså sällskapen som kommunicerar med FS, ej de 
stridande parterna. 
Även belastningen för FS tävlingsansvarige har varit orimlig. 
Beslutet som togs vid en tidigare ordförandekonferens var att sällskapens tävlingsledare ska ta hand 
om tävlingsfrågor och problem för sina medlemmar. Om en medlem från ett sällskap har problem 
med en tävlingsfråga så ska den personen vända sig till sin tävlingsledare som ska hjälpa till att 
förklara det som inträffat. Om det behövs prata ska medlemmens tävlingsledare kontakta den 
arrangerande tävlingsledaren för att reda ut eventuella frågetecken. Alltså tävlingsledarna 
kommunicerar med varandra och med sina medlemmar. 
Tanken är att tävlingsledarna är/ska bli experter på dessa frågor och ska hjälpa sina medlemmar och 
varandra. 
 
Om tävlingsledarna har behov så kan de rådgöra med FS tävlingsansvarige. Det innebär att FS 
tävlingsansvarige är tillgänglig för tävlingsledare men inte för övriga medlemmar. 
Förhoppningen är att tävlingsledarna ska utveckla ett kollegialt samarbete där man får en samsyn 
kring vanliga tävlingsfrågor och att därför konflikterna kan minska. 
 
Övriga ärenden som ska hanteras av FS ska mejlas via shcf@shcf.se. Det är den vägen som all 
information ska komma in till FS. Information som kommer från FS skickas till ordförande och 
sekreterare i sällskapen. Dessa ansvarar för att informationen sedan når de som den berör.  
 
För att komma vidare med det FS är satt att arbeta med behövs att ännu fler 
engagerar sig och tar ansvar. Det är inte givet att det vid varje tidpunkt finns styrelsemedlemmar som 
är kunniga inom banskötsel, programmering, utformning av sponsorsmaterial osv. För att få en 
effektiv organisation så behöver vi medlemmar som är villiga att jobba i kommittéer/grupper som 
sysslar med det som de är bäst på. Vi har gott om kompetenta människor inom sporten som är 
kunniga inom vitt skilda områden, men ytterst få är engagerade annat än lokalt. Vi behöver personer 
som räcker upp handen och vill bidra! Exempel på kommittéer/grupper som startats upp under 
senaste åren är framtidsgruppen och bangruppen. Den förstnämnde har en medlem, den andra två 
trots upprepade efterlysningar av medlemmar till båda grupperna. Ytterligare en funktion som FS har 



sökt, i flera år, är en person som kan vara ansvarig för domargruppen och jobba med utbildningar 
samt säkerställa samsyn.  
FS vet som sagt att det finns mycket kompetens ute i landet och vi alla måste samverka för att hitta 
personerna och föra dem samman. 
Sist men inte minst så är det viktigt att FS får syssla med sina områden och kan lämna annat vidare till 
rätt instans.  
 
Flera av oss som sitter i FS lägger ned massor med tid på arbetet med sporten, emellanåt mellan 10-
15 timmar per vecka, och flera av oss är också engagerade i våra respektive sällskap. Från vissa håll 
framkommer det ”krav” på att FS ska ställa upp på allt inom sporten, tex som funktionärer på SM 
som förvisso är SHCFs tävling men som ansöks från sällskapen för att få arrangera. Tävlingen är en 
viktig del för både sporten samt för arrangerande sällskaps ekonomi. 
Hade fler engagerat sig hade arbetsbelastningen kunnat fördelas på ett bättre sätt.  
 
Med detta önskar vi att hundkappens aktiva vaknar till och ger kommande styrelse bättre 
förutsättningar, vi önskar den varmt lycka till! 
 
Tack för oss! 
 
Una Modig 
Jan Helgesson 
Solveig Marklund 
Maritha Nordström 
Bo Ländin 
Susann Lindgren Lindström 
Lars Marklund 
Isabella Ståhl 
 
Utifrån detta så ställer vi våra platser till förfogande (Una Modig, Jan Helgesson, Solveig Marklund, 
Maritha Nordström, Susann Lindgren Lindström) och ger 2022 års kongress ansvar för att ta fram en 
ny styrelse och vilket uppdrag den styrelsen ska ha. 
 


