Protokoll för förbundsstyrelsemöte 10/2019
Plats: telefonmöte
Tid: 13 augusti 2019 kl. 19.00
Närvarande: Una, Malin, Solveig, Maritha, Camilla, Christel, Isabella, Steinar, Jonas, Janne
från punkt 5
Frånvarande:
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Sekreterare: Maritha
Justerare: Christel
3. Fastställande av dagordningen
Med två tillägg som läggs under övrigt.
4. Föregående protokoll
Är utskickat
5. Rapporter
A. Ledningens rapport, UM, MM, MN
Skrivelse ang avanmälan och flytt till Borås, R.Wiggfalk
FS svar: Regelverket anger följande om alternativanmälan:
Alternativanmälan används om man önskar att hunden ska tävla på en annan bana, ifall en
tävling blir inställd eller om man inte kommer med i önskat lopp.
Detta innebär att du inte har rätt att flytta dina hundar till din alternativa bana. Tävlingen i
Skellefteå blev förvisso inställd men detta enbart på grund av din avanmälan, du kom alltså
med i ditt förstahandsval och kan därför inte delta i Borås.
Dock, eftersom du avanmälde innan klockan 12, blir du inte rödmarkerad.
Skrivelse från Joakim (7HS) där han vill få åtkomst till databasen för att kunna utveckla
live-sändningarna med mer statistik om hundarna i loppen.
FS svar: Malin tar kontakt med Joakim och pratar vidare med honom.

Skrivelse ang strukna hundar i Danmark samt rödmarkering, M Karlsson
Jag har anmält mina två whippets till Kallerup den 17 aug och anmält hund ett till lång distans
och medel som alternativ distans. Hund två startar endast om hund ett får lopp. Utan att bli
tillfrågad sattes hund ett i sprint. När jag vill dra mina hundar meddelas att hundarna kommer
att bli rödmarkerade. Är det möjligt att inte bli det?
FS svar: Danmark kunde inte erbjuda hundarna lopp vilket gör att de inte blir rödmarkerade.
Startande hund i Borås 29/6, R Wiggfalk
Hur kan Razldazl Curtis få starta i Borås den 29/6 när han var ålagd att göra ett trial, skulle
inte han varit rödmarkerad, vill gärna ha en förklaring till hur man kom runt detta, så att man
vet vad och vad man inte kan göra.
Reg svar: Reg klassar efter tiderna som dom har, se även föregående protokoll gällande
utländska hundar som inte har klass och/eller inte har något underlag för att kunna klassas.
Hänvisning till regelverk F6-F7
Anmälan, R Wiggfalk
Fick frågan av tävlingsledaren i Skellefteå i söndagskväll om jag strukit Riona Viking. Blir då
lite förvånad hur kunde hon veta att hon varit anmäld, jag tog bort henne strax efter 20,20 via
samtal med Marklund, så då är frågan vem läcker information, har varit med om liknade
tidigare så ni får gärna ta tag i problemet omg.
Reg svar: Svaret är att alla webbanmälningar går med rankinglistan till tävlingsledarna. Där
var Riona Vikings webbanmälan med.
B. Tävlingsansvarig, CJ
- Bo L önskar att klubbarna ska bli bättre på att fylla i kurvplaceringar på tävlingarna.
Vi uppmuntrar klubbarna att göra detta och Camilla mailar ut det till tävlingsledarna.
- Bättre ifyllda domarrapporter
Viktigt att det skrivs in alla viktiga händelser i loppen, exempelvis om det varit trångt/stökigt i
starten. Detta är lyft på domarmötet under SM-veckan.
C. Framtid/Marknadsföring, JH, SH, CT, MN, IS, JS
-Steinar och Janne träffas nästa vecka för att sammanställa de enkäter som kommit in.
-Möte under SM-veckan, då beslutades att en Facebookgrupp skapas med en deltagare från
varje klubb.
D. Kommunikation, MM, MN
-Minnesanteckningar från samtliga möten under SM-veckan skickas ut tillsammans med detta
protokoll

E Bangruppen, UM, JS
- Beslut sedan tidigare att utrymmet mellan gallren på startboxen ska vara täckta. Jonas får i
uppdrag för att följa upp detta tillsammans med bangruppen.
-Utifrån händelsen med skenande hare i Västerås får bangruppen i uppdrag att ta fram förslag
på en standard för hur man stoppar en skenande harmaskin (såghare). Också oerhört viktigt att
det finns en siren för att kunna uppmärksamma harföraren på att haren ska stoppas om något
händer som denne inte upptäcker själv. När sirenen ljuder ska även skynket dras. Denna punkt
togs på Domarmötet under SM-veckan. Också viktig att harföraren stoppar haren om hund
hinner ikapp attrappen.
Malin skriver till Västerås och ber om en redogörelse kring vad som hänt samt vad de har för
handlingsplan för att det inte ska kunna hända igen.
F. Hemsidan, IS
- SHCF har köpt domännamnet hundkapp.se för nya hemsidan. Lansering av betaversionen
blir i slutet av augusti och Isabella tar gärna emot feedback på den.
Isabella och marknadsföringsgruppen får i uppdrag att fundera över om vi ska erbjuda
annonsering på hemsidan.
G. Registergruppen, CJ
- Databasen är aningen instabil, vi behöver kolla på en lösning, eventuellt köpa en ny databas.
Camilla tittar på olika alternativ.
Therese har beslutat sig för att lämna sin post i registergruppen. Vi tackar Therese för allt
arbete och tid hon har lagt ner.
H. Utbildning, SH
Inget att rapportera
I. GDPR, MM, MN
- Fortsatt jobb med GDPR och tillhörande dokument.
6. Styrelsens arbete
7. Ekonomisk Rapport, SM
188 077 kronor på kontot. Fakturor för veterinärräkningar har kommit in som ska betalas.
Vi tillskriver Alingsås angående veterinäravgifter för tre tävlingar.
8. Skrivelser
11.1.1805 Dopingkommissionen, J Pettersson UM - Dopingkommissionen hade möte den 23
maj, Jonna kommer att skicka protokollet från mötet till oss, har inte kommit ännu.
8.19.23, Elitserien, R Wiggfalk
En grupp med en medlem från varje klubb skapades under SM-veckan, gruppen ska jobba
med frågor kring elitserien

8.19.25 Incident Cimbria
Enligt uppgift har Cimbria åtgärdat boxarna och Jonas och Micke från bangruppen får i
uppgift att kontrollera att åtgärden är tillfredställande.
10.19.26 Otydlighet i sakfrågor, A Olsson VHS
Som förtroendevald känner jag att mitt uppdrag försvåras av SHCF otydlighet i sakfrågor och
har en önskan om att vi tillsammans strävar efter att arbeta lika och att inte ändra
förutsättningarna bara för att.
FS svar: Frågan bordläggs. Vi har bett om ett förtydligande och inväntar svar från VHS.
10.19.27 Fel beslut SM Whippets, Å Å. Eriksson
Ang.SM/whippet 2019, ang tävlingsreglementet/nya SM reglementet. Inbjudan säger
följande; förenklat , de sex bästa tiderna går till A- final osv B-C. A-finalen hade en vakant
plats alltså endast 5 hundar till start.. hund med den 6;e bästa tiden lottades in i en B-final..
saknar en förklaring!
FS svar: I finalerna blev det två hundar kvar till sista finalloppet och enligt regelverket får det
inte lottas in endast 2 hundar. Den bästa lösningen på ett problem som vi inte förutsett kopplat
till regelverket är att det inte får inlottas endast 2 hundar. Därför flyttades en hund från Afinalen till B-finalen med efterföljande flyttar. Detta blev en bra lösning så att alla hundar fick
delta i finallopp enligt inbjudan.
Jan H kommer att komma med förslag på komplettering inför nästa års SM
10.19.28 Dopingkontroll SM, R Wiggfalk, 4 st skrivelser
Synpunkter om dopingtesters utförande.
FS svar: Vi har tagit emot synpunkterna.
10.19.29 Alternativ distans, R Wiggfalk
Gäller samma regler för alternativ distans som alternativ bana? Dvs kan endast ändras om
man inte kan erbjuda plats i önskad distans? Frågan är ställd pga att jag hittar vakanta platser i
önskad distans inom klassgräns men hund flyttad.
FS Svar: Enligt regelverket, under F4 står det: Hundar flyttas mellan distanser endast om det
är motiverat för att få jämnare klass i ett lopp. Detta får bara ske efter hundägarens
medgivande, på förfrågan från tävlingsledare.
10.19.30 Uppdatering anmälda hundar, R Wiggfalk
Önskar att sidan med anmälda till tävling uppdateras vid 19,30-19,45 för att kunna skicka in
ny anmälan om man inte tror att man ska ha nått större utbyte av aktuell tävling.
FS svar: Registergruppen lägger ned mycket tid på jobbet med tävlingsanmälningar,
tillhörande ranking etc. I nuläget finns inte möjligheten att uppdatera oftare än det görs.

10.19.31 Beslut och ev jäv, R Wiggfalk
Jag lär ta upp frågan ang jäv, säger inte att något sådant förekommer, men är viktig att det inte
gör det.
FS svar: Samtliga styrelsemedlemmar har skrivit under ett dokument som bland annat
omfattar jäv. Inklippt från dokumentet:
Jäv
Jäv innebär tvivel om att någon har svårigheter att vara opartisk, t.ex. i frågor som berör den
enskilde personen eller någon som är nära personen. I vår sport uppstår ofta situationer som
gränsar till jäv, eftersom vi alla är aktiva i något sällskap, köpt eller sålt hund till någon etc.
Det är ledamotens ansvar att själv avgöra om hen kan medverka till beslut i frågor utan att
påverkas av en eventuell jävsituation. Dock kan övriga styrelsen, i de fall en jävsituation är
uppenbar, be ledamoten att avstå medverkan i diskussion och eller beslut.
I det fall som hänvisas till så har samtliga i FS enhälligt tagit beslut.
10.19.32 Beslut Whippet SM, Midlanda HK genom L Klöver
Midlanda vill ha tillgång till förslagen för Whippet SM som klubbarna skickade in.
FS svar: Vi lämnar inte ut arbetsmaterial.
9. Domarfrågor
- Maritha Nordström har gjort aspiranttjänstgöring under SM och godkänns som A-domare.
- En domargrupp är sammansatt och den ska bland annat ta fram material för
domarutbildning.
10. Övriga frågor
- Lars W kommer med ett förslag för frågan veterinäravgifter som lyftes under kongressen.
- En grupp, som Jonas är sammankallande för, är tillsatt för att se över rutinerna kring
dopingprovtagning.
- Efterlevnad av policy, bordläggs till nästa möte
-Skadeanmälan, bordläggs till nästa möte
11. Kalendarium, 2019
-Bordlagda frågor tas den 27 augusti
-Fysiskt möte planeras i september
-Telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00. Nästa möte 26 september
Planering för fysiskt möte höst/vinter, plus domarkonferens, tävlingsledarmöte?
12. Mötets avslutande
Ordförande Una Modig tackar för ett bra möte och avslutade

