
 
 
 

Dagordning för förbundsstyrelsemöte 2/2020 

Plats: Telefon 

Tid: 21 februari 

Närvarande: Una Modig, Solveig Marklund, Jan Helgesson, Camilla Johansson tom punkt 6, 

Jonas Svensson, Isabella Ståhl, Maritha Nordström 

Frånvarande: Malin Månsson, Christel Tevin 

 

1.Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

2. Val av sekreterare och justerare för mötet 

Sekreterare: Solveig fram till och med punkt 5, därefter Maritha 

Justerare: Isabella Ståhl 

 

3. Fastställande av dagordningen  

Dagordningen fastställdes 

 

4. Föregående protokoll 

Utskickat   

 

5. Rapporter 

A. Ledningens rapport, UM, MM, MN 

-7HS har meddelat att de har bokat lokal samt tagit fram ett schema för möten under SM-veckan. 

FS tackar för detta fina initiativ och har meddelat att frågan lämnas vidare till den styrelse som 

blir efter kongressen. 

 

-Fråga: Senario: Medlem bestämmer att avsluta sitt medlemskap skriftligt. 

När ska medlemskapet betraktas som upphört? 

FS svar: Vår tolkning är att kalenderår gäller, det kan dock finnas undantag men 

medlemskapet ska ha upphört innan medlemmen representerat ett sällskap på något sätt. 

 § 2.02.05 Medlemskap, inträde enskild person 

i) Enskild medlem äger inte rätt att representera mer än ett sällskap under ett kalenderår. 

 

Dispens för framflyttande av årsmöte -Västerås har ansökt om dispens för att flytta sitt årsmöte 

2 veckor. 

FS beslut: Dispensen godkänns, beslutet är taget 8 februari via FS Facebookgrupp 

 

Diskussioner angående rätten till namn på hundar i SHCF:s register är förda. 

Klargörande: Namn på hundar som inte är upptagna i SHCF:s register är tillgängliga för den som 

vill ansöka om det. Därför är det viktigt att registrera in hundar på rätt sätt. I SKK:s register kan 

ett namn förekomma flera gånger men i SHCF:s endast en gång. 

 
 



 

 
 

B. Tävlingsansvarig, CJ 

Information om inbjudan 2020 är utskickat med uppmaning om att sällskapen ska samarbeta för 

att få spridning på olika typ av lopp. Första inbjudan ska vara inskickad senast 31/3. 

 

C. Framtidsgruppen, JH 
- Under kongressen kommer sällskapen att få presentera sina tankar kring marknadsföring 2020, mer 

information går ut via sällskapens representanter i marknadsföringsgruppen.  

Några sällskap har tagit fram planer för året och andra har inte gjort det ännu. Uppmaning att alla gör 

det, många bra idéer har kommit fram och det finns säkert fler som inte är presenterade. 

Beslut: Gruppen döps till Framtidsgruppen, uppdraget är detsamma som innan. 
 

D. Kommunikation, MM, MN 

-Föregående protokoll utskickat 

-Antal mandat per sällskap utskickat 
-Lathund för ansökan om veterinär till tävling 
 

E Bangruppen, JS 

Inget att rapportera 

 

F. Hemsidan, IS 

Tyvärr har ingen anmält sitt intresse för att hjälpa Isabella så vi uppmanar sällskapen att gå ut till 

sina medlemmar och efterfråga intresse. Sällskapen anmäler in personer som kan hjälpa till via 

mailen shcf@shcf.se 

Malin fortsätter att korrekturläsa det som publiceras. 

 

G. Registergruppen, CJ 

Det har börjat komma in registreringar och gruppen påminner om att det är viktigt att registrera 

hundar i god tid innan licenstagning, både svenskfödda och importer. 

 

H. Utbildning, IS 

Isabella kommer under ett år ta fram informationsmaterial med bland annat filmer på Youtube. 

Hon kommer också att gå igenom det material som finns för att se om det behöver kompletteras. 

 

I .GDPR MM, MN 

Inget att rapportera 

 

6. Styrelsens arbete 
 

6.2.1901 SKK-utredningen, JH  

- Lars har inkommit med en plus- och minuslista med frågeställningar till SKK.  

FS beslut: Jan Helgesson fortsätter att jobba med frågan och tar kontakt med SKK. 

 

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

Förslaget är infört i checklistan för dopingprovtagning som kommer att publiceras både på den 

nya och gamla hemsidan. 
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6.4.1914 SM ansökan för 2021 ska vara FS tillhanda senast 1 december 2019. 

-Ansökan har glädjande nog kommit in från två sällskap, NHK och SHS 

FS beslut: SM för 2021 tilldelas SHS och NHK får förtur för SM 2022 om de söker igen. Beslutet 

grundas på att SHS har presenterat en något tydligare plan för 2021 än NHK.  

FS tar kontakt med SHS med fråga om de båda medeldistanserna, 515 och 550, är tillgängliga att 

genomföras på ett tillfredställande sätt. 

 
6.7.1915 Kongress 2020 

Datum för Kongress 2020 blir 4 april, och kommer att hållas i Askersund på Best Western hotell Norra 

Vättern, Klockaregatan 30, Askersund. 

-Arbete med verksamhetsberättelse och verksamhetsplanering samt budget pågår. 

-Beslut att vi inte kör några möten (tävlingsledare, ordförande etc) i samband med kongressen för att 

spara in på kostnaderna. Tävlingskalendern är klar och ordförandena har träffats i november samt 

arbetsgrupper är igång där samtliga sällskap ska vara representerade så vi anser att det inte är 

nödvändigt med dessa möten just nu.  

 

 

6.9.1915 Ramverk för arbetsgrupper 

Förslag till ramverk för arbetsgrupper skickas ut på remiss till sällskapen. Ska återkopplas med 

synpunkter till shcf@shcf.se senast den 15 februari. Svar har inkommit från några sällskap.  

Frågan bordläggs till nästa möte. 
 

 

6.1.1/2020 SM 2020 Jan Helgesson är kontaktperson från FS angående SM 2020 

Distans medel: Distans medel är fastställt till 492 m 

Marknadsföringsbidrag: 10 000 kronor är beslutat – utbetalat. 

Pokaler, medaljer och vinnartäcken – 7HS får komma med ett kostnadsförslag för pokaler, medaljer 

och vinnartäcken. Det har inte inkommit något förslag. 

 

 

7. Ekonomisk Rapport, SM  

92 000 kronor på kontot vilket vid denna tid på året kan anses som ansträngd ekonomi. Det saknas 

fortfarande veterinäravgifter från sällskap för 2019 samt avgifter för 2020 har inte kommit in från 

alla. Dopingproverna för 2019 är inte fakturerade till sällskapen, det är en post på ca 36 000 

kronor. 

 

8. Skrivelser 
 

8.4.1/2020  Förslag registreringsavgift utländska hundar, M Olsson 
Förslag för hur vi ska kunna få mer svenskuppfödda kapphundar. Det kan ibland vara billigare att 

importera en hund från utlandet än att köpa en här i Sverige vilket inte gynnar svenska uppfödare. 

Historiskt sett så tappar vi fler och fler kullar år efter år och min tro är att nya hundkappare i första 

hand vill ha en svenskfödd valp. Därför är mitt förslag att alla valpar/hundar som kommer från ett 

annat land ska betala en registrerings avgift till förbundet  på typ 1000/2000? 

FS svar: Styrelsen uppskattar tanken och arbetar vidare med frågan. 

8.5.1/2020 Dispensansökan, M Willen 

Dispensansökan för 5 Whippet att tävla 15/7, 18/7 samt 19/7. 

FS svar: Dispensansökan avslås på grund av att hundarna då skulle springa 3 lopp under en vecka 

varav 2 lopp utan vilodag mellan. 

Mail inkommet 9 februari från M Willen: 
M Willen accepterar beslutet men vill ha en bättre motivering. 
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FS beslut: FS har läst frågan fel. Frågan gäller dispens att tävla 2 dagar i rad, och den dispensen har 

getts tidigare så vi backar och beviljar dispensen. 
 

8.6.2/2020 Angående förslag registreringsavgift utländska hundar, Jesper Søtofte, Formand, 

DHV 

Jeg tvivler på at en afgift på importerede hunde fra andre EU lande er lovligt i henhold til 

gældende EU regler. Men hvis det gennemføres, må det under alle omstændigheder forventes 

at DHV gennemfører en tilsvarende afgift på Svenskfødte hunde i Danmark. (I øjeblikket er 

ca. 20% af alle væddeløbshunde i Danmark født i Sverige). 

FS svar: Inget beslut är taget i frågan. 

 

8.7.2/2020 Ang målfoton, Revisor L Wicander 

Som revisor har L Wicander begärt att få ta del av underlaget för att se om beslutet är rätt taget. 

FS svar: Som revisor har LW rätt att ta del av det material som styrelsen arbetar med. Dock anser 

FS att en revisors uppdrag inte är att överpröva styrelsens beslut men kan däremot granska att 

styrelsen inte tagit beslut i frågor som de inte har rätt att besluta om. Bilderna skickas till revisor 

LW. 

9. Domarfrågor 

 

10. Övriga frågor 

 

11. Kalendarium, 2019 

Telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00 

 

12. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


