Protokoll för förbundsstyrelsemöte 12/2019
Plats: telefonmöte
Tid: 26 september 2019
Närvarande: Una, Maritha, Jonas, Jan, Christel. Isabella from punkt 6
Frånvarande: Camilla, Malin
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna till dagens möte
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Sekreterare: Maritha
Justerare: Jan
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes
4. Föregående protokoll
Är utskickat
5. Rapporter
A. Ledningens rapport, UM, MM, MN
Inkommen skrivelse från Ronny Wiggfalk
R.Wiggfalk tycker att 3 målfoton inte stämmer med sluttid. Önskar att SHCF begär in målfotona
och granskar dessa för ny bedömning.
FS svar: Vi kontaktar Midlanda angående målfotona.
Inkommen skrivelse från / Joachim
Var finns bangruppens protokoll att tillgå?
FS svar: Bangruppen rapporterar till förbundsstyrelsen som formellt fattar besluten. Under
punkten Bangruppen i förbundsstyrelsens protokoll finns beslut och information.
Inkommen skrivelse från / Joachim
Frågeställaren undrar vilka raser som får tävla inom vårat regelverk, tex Schäfer.
FS svar: Innan den stora regelverksrevideringen 2015 så angavs det att regelverket gällde i första
hand Greyhound och i tillämpliga delar övriga vinthundsraser. Detta togs bort och nu finns
därmed inga begränsningar för vilka raser som kan registreras och som kan tävla i

hundkapplöpning. Dock måste påpekas att samma regler gäller för alla (även för hussar och
mattar oavsett ras) utom de undantag som anges vad gäller klassning och sammansättning av lopp.
B. Tävlingsansvarig, CJ
C. Framtid/Marknadsföring, JH
De publikenkäter som inkommit visar på positiva intryck från besökarna under de tävlingsdagar
de gjorts på. De positiva reflektioner samt förbättringsförslag som framkommit ska redovisas till
sällskapen. Ett av de förbättringsförslag som kom var att förtydliga vart målgången är, det var
flera som lyfte den punkten.
Första mötet med gruppen ägde rum onsdagen den 18 september. Rapport från mötet, se bifogat
protokoll.
D. Kommunikation, MM, MN
E Bangruppen, UM, JS
Jonas har varit i Västerås och besiktigat banan.
F. Hemsidan, IS
Nya hemsidan är publicerad, Isabella skriver ut det på SHCF Facebooksida.
G. Registergruppen, CJ
H. Utbildning,
I. GDPR, MM, MN
6. Styrelsens arbete
Planering ordförandekonferens och styrelsemöte den 22 nov – 24 nov.
Solveig har tagit in offerter från konferensanläggningar och Arlanda hotellby ligger mycket bra
till i både pris och tillgänglighet för tillresande så det bokas.
Adress: Bristagatan 22, 195 60 Arlandastad. Gratis transferbuss avgår utanför terminalen på
Arlanda.
Ordförandekonferens och tävlingsledarmöte planeras till lördagen den 23 november. FS har
styrelsemöten fredag den 22 november samt söndag 24 november.
Inbjudan ska skrivas och skickas ut till klubbarna med uppmaning att gå igenom stadgan och
komma med förslag på eventuella ändringar.
7. Ekonomisk Rapport, SM
179 515 kronor på kontot. Det saknas veterinäravgifter från några klubbar, Solveig skickar
påminnelser.
8. Skrivelser
8.37.1912 Tävlingskalender, Linus Ikonen 7HS Styrelse
Denna fråga bordlägges till nästa möte utifrån att tävlingsansvarig inte är med.
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.
Una har sökt Jonna men har inte fått någon kontakt eller något protokoll. Vi fortsätter jobba på att
få kontakt.

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.

8.38.1912 Tävlingskalender 2020, SHS A. Pettersson
Denna fråga bordlägges till nästa möte utifrån att tävlingsansvarig inte är med.
9. Domarfrågor
10. Övriga frågor
Svar från SVA har inkommit för dopingproverna under SM, samtliga 11 prover var negativa.
11. Kalendarium, 2019
Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje torsdag kl 19.00. Nästa möte 31 oktober.
12. Mötets avslutande
Una avslutade mötet och tackade för bra deltagande

