
 
 

 
 
 

Protokoll för förbundsstyrelsemöte 14/2019  

Plats: Arlanda Hotellby 

Tid: 24 november 2019 

Närvarande: Jonas Svensson, Solveig Marklund, Christel Tevin, Jan Helgesson, Camilla 

Johansson, Una Modig, Maritha Nordström 

Frånvarande: Isabella Ståhl, Malin Månsson 

 

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  

Dagordningen fastställdes 

 

4. Föregående protokoll 

Är utskickat  

 

5. Rapporter 

A. Ledningens rapport, UM, MM, MN 

- Ett sällskap har informerat SHCF att de har sagt nej till en medlemsansökan. 

 

B. Tävlingsansvarig, CJ 

-Tävlingskalendern för 2020 är nu fastställd. 

-Förslag på finjusteringar i regelverket för elitserien ska skickas in till Maria Karlsson senast den 

31 januari 2020 

-Förslag har inkommit om att en tävlingskommitté ska bildas.  

FS beslut: Ingen kommitté bildas, det finns ett inarbetat system där tävlingsansvarige träffar 

samtliga sällskaps tävlingsledare vid några tillfällen per år för att jobba med tävlingskalender. 

Tävlingsansvarig har även hela FS som stöd i frågor. 

 

C. Framtid/Marknadsföring, JH 

-Gruppen har möte tisdagen den 26 november. 

 

D. Kommunikation, MM, MN 

 

E Bangruppen, JS 

-Checklistan för banbesiktning kommer att ses över 

 

 



 

 

F. Hemsidan, IS 

-Ingen ansvarig närvarande på mötet 

 

G. Registergruppen, CJ 

-Återigen påminns om att samtliga dokument ska in till registergruppen innan sololicens körs. 

Obligatoriska dokument är: ägarregistrering, kopia (foto) på registreringsbevis, kopia (foto) på 

medlemskort i SKK. Önskvärt är att även kopia (foto) på vaccinationer skickas in. 

 

H. Utbildning 

-Viktigt att sällskapen tar sitt ansvar när det gäller utbildning av nya tränare. 

-Domarutbildningen ska ses över, Tom P ansvarig. 

 

I .GDPR MM, MN 

 

6. Styrelsens arbete 

 
6.2.1807 Remiss av omarbetade förslag till föreskrifter, Lotteriinspektionen 

Jan tar med sig uppgiften till marknadsföringsgruppen.  

 
11.19.34 Förtydligande ang Whippet SM, 7HS 

Skrivelse har inkommit med begäran om att få ta del av förslaget för förtydligande Whippet 

FS svar: Frågan arbetas med och förtydligande kommer innan jul. 

Janne har tagit fram ett förtydligande förslag som skickas ut till sällskapen för påseende. 

 

6.2.1914 Jonas har tagit fram ett förslag till rutin för dopingprovtagning vid extrem värme. 

Förslaget kommer att föras in i checklistan för dopingprovtagning och skickas ut till sällskapen. 

 

6.3.1914 SM ansökan för 2021 ska vara FS tillhanda senast 1 december 2019. 

 

6.4.1914 FS summerar gårdagens möten och konstaterar att det var bra möten med engagerade 

deltagare.  

 

6.5.1914  
-Erbjudande om halvsidesannons i Fokus Hundkapps julnummer 

FS beslut: SHCF tackar ja till annonsplats i julnumret. 
 

7. Ekonomisk Rapport, SM 

176 000 kronor på kontot men då ska kostnaden för helgens konferens betalas. 

Det saknas fortfarande veterinäravgifter från några tävlingsdagar, påminnelse till berörda är 

utskickat. Det saknas även fakturor från Jordbruksverket. 

Beslut: Solveig har rätt att själv attestera veterinärfakturor från Jordbruksverket angående 

sällskapens tävlingar oavsett summa. 

8. Skrivelser 

 

11.1.1805 Dopingkommissionen, J Pettersson UM   

Dopingkommissionen hade möte den 23 maj, inget protokoll har kommit men däremot ett svar 

ang Compression Suit som togs på deras möte 191105:   

 
 
 



NatDopK nr 2/2019  
§ 12 Inkomna frågor om produkt/åtgärd  
a) SHCF  
NatDopK har tidigare (1/2017 § 14, 2/2017 § 24) behandlat frågeställning avseende användande 
av Compression Suit i anslutning till hundkapplöpning.  
Förelåg underlag från enskild hundägare angående det beslut NatDopK fattat avseende 
produkten, vilket vidarebefordrats via SHCF.  
NatDopK tog nogsamt del av erhållet underlag med bifogad marknadsföring från tillverkare. Av 
marknadsföringen framgår bl a att produkten har en inverkan på hundens temperament och 
verkar lugnande. Konstaterar NatDopK återigen att det syfte med produkten som 
marknadsföringen anger innebär otillbörlig påverkan enligt dopingreglementets mening, varför 
tidigare beslut kvarstår oförändrat; att användande av Compression Suit inte är tillåtet när 
hunden befinner sig inom arrangemangets prov-/tävlingsområde eller motsvarande. 
 

10.19.26 Otydlighet i sakfrågor, A Olsson  

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. 

Förtydligande från A Olsson: Som exempel så skulle information om varför lottningen för 

Whippets gjordes om under SM gått ut till antingen ordförande eller tävlingsledare för varje 

sällskap för att de skulle kunna svara på frågor från sina medlemmar. 

FS svar:  
Uppmana sällskapens medlemmar att om det är något man funderar över – kontakta berörd person 

som kan förklara mer, exempelvis er egen ordförande, tävlingsledare eller ställ frågan till 

förbundsstyrelsen. 

 

9. Domarfrågor 

 

10. Övriga frågor 

 

11. Kalendarium, 2019 

Telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje torsdag kl 19.00 

Nästa möte flyttas till 19 december 19.00  

 

12. Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 

 


