
 
 
 

Protokoll för förbundsstyrelsemöte 3/2020 

Plats: Telefon 

Tid: 26 mars 

Närvarande: Una Modig, Christel Tevin, Solveig Marklund, Jan Helgesson, Malin Månsson, 

Jonas Svensson, Maritha Nordström, Isabella Ståhl, Camilla Johansson 

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  

Dagordningen godkändes 

 

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. 

-Rekommendationer angående Corona är framtagna och utlagda på Facebook och hemsidan. 

 

B. Tävlingsansvarig, CJ 

Första inbjudan ska vara inskickad senast 31/3. Notera att ny information om Corona har kommit 

efter mötet så datum för första inskick är ändrat till 30/4. 

-Tränings- och tävlingssäsongens start, utifrån Corona, diskuterades och inriktningen är att alla 

förväntas följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sällskapen får ta beslut om 

lämpligheten i att arrangera träning/tävling på respektive bana. Notera att det har kommit ny 

information/rekommendation från regeringen, info från FS är skickad till sällskapen via 

Facebook, hemsida samt mail. Samtliga tävlingar är inställda fram till och med 1 juni. 

 

C. Framtidsgruppen, JH 
- Sällskapens möjlighet att presentera sina tankar och idéer kring marknadsföring, tas vid ett senare 

tillfälle. – Den här aktiviteten skjuts framåt till lämpligt tillfälle, dock skickar Jan ut de 

frågeställningar som var tänkt att diskuteras under kongressen till sällskapens representanter. När svar 

inkommit så kommer Jan att sammanställa tankarna i en ”idébank” som blir tillgänglig för alla. 

 

 

 



D. Kommunikation, MM, MN 

-Föregående protokoll utskickat 

 

E Bangruppen, JS 

Egenkontrolll av banan görs som förra året med hjälp av checklistan. Banan ska vara i 

tävlingskondition. Checklistan skickas senast 14 dagar innan första tävlingsdag till shcf@shcf.se 

Tävling kommer inte att sanktioneras innan checklistan är inskickad. 

 

F. Hemsidan, IS 

Isabella jobbar på med hemsidan men önskar fortfarande att någon anmäler sitt intresse för att 

hjälpa till. Malin har påbörjat att korrekturläsa. 

 

G. Registergruppen, CJ 

Uppmaning att fortsätta att följa anvisningarna, först registrera hunden i SKK och sedan i registret 

– innan licenstagning. 

 

H. Utbildning, IS 

- Youtube-filmer kommer att börja produceras när säsongen kommer igång. 

 

I .GDPR MM, MN 

Inget att rapportera 

 

6. Styrelsens arbete 
 

6.2.1901 SKK-utredningen, JH  

Jan Helgesson har varit i kontakt med SKK via Ulf Uddman: 

Om det skulle bli aktuellt så blir det tidigast 2021. Frågan kommer inte att lyftas vid årets 

kongress utan vid annat lämpligt tillfälle. 

 

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 

 
6.7.1915 Kongress 2020 

Beslut: På grund av Covid-19 så kommer årets kongress att köras genom telefonmöte. Utförlig 

information kommer att gå ut till berörde ombud och övriga deltagare.  

-Utifrån att detta är en extraordinär situation och beslutet är att ha mötet via telefon behöver vi 

begränsa antalet deltagare. På grund av det kommer vi inte kunna bereda plats för åhörare detta år.  

Diskussionspunkter skjuts till annat möte. 

-Det kommer att erbjudas ett tillfälle den 2 april kl 19.00-19.15 att prova på att koppla upp sig till 

telefonmötet för de som vill. 

- Hundgalan - frågan om vilket sällskap som vill/kan arrangera den får inkomma med beskrivning av 

hur de tänker sig arrangemanget och den som har den bästa idén kommer att få äran att arrangera den. 

Lämpligt är att tidpunkten för galan planeras till senare delen av säsongen utifrån Covid-19 

(förhoppningsvis har det lagt sig men det kan också vara så att det inte går att ha galan i år) 

 

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 är fortsatt bordlagd till nästa möte. 
 

 

 

 

mailto:shcf@shcf.se
mailto:shcf@shcf.se


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

Marknadsföringsbidrag: 10 000 kronor är beslutat – utbetalat.  

-Om det inte är möjligt att arrangera SM i år så vill FS ha en redovisning av vad pengarna har gått till. 

Om de inte är förbrukade för ändamålet kommer FS att begära återbetalning. 

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

och vinnartäcken. Det har inte inkommit något förslag.  

-7HS har kommit in med ett kostnadsförslag som FS godkänner. 

 

7. Ekonomisk Rapport, SM  

Drygt 145 000 kronor på kontot. Dopingproverna för 2019 är inte fakturerade till sällskapen, det 

är en post på ca 36 000 kronor.  

Beslut: Kostnaden kommer att fördelas utifrån hur många starter varje sällskap hade under 2019. 

-Tågresan till fysiska mötet i Mariestad som blev försenad är reklamerad och återbetalning från SJ 

har inkommit. 

 

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 registreringsavgift till förbundet på typ 1000/2000? 

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

8.7.2/2020 Ang målfoton, Revisor L Wicander 

Svar inkommit från L Wicander: 

Efter granskning så kan jag vidimera att noterade tider är rätt angivna med stöd av de av mig erhållna 

målfotona. 

 

8.8.3/2020 Inställning för åsatt tid mellan målfotoutrustningar, L Wicander 

Lars har noterat att målfotosystem på olika banor har olika 100/dels uppdelningar vid avläsning av 

tiden.  

Beslut: Bangruppen får i uppdrag att undersöka saken och kommer sedan med förslag på 

eventuella åtgärder. 

 

9. Domarfrågor 

-Camilla har hittat det material som tidigare använts för domarutbildningar.  

 

10. Övriga frågor 

 

11. Kalendarium, 2019 

Telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00 

 

12. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet. 
 

 

 


