Protokoll för förbundsstyrelsemöte 12/2020
Plats: Telefon
Tid: 30 juli
Närvarande: Una Modig, Jan Helgesson, Camilla Johansson, Solveig Marklund, Christel Tevin,
Maritha Nordström, Anki Sinkkonen, Isabella Ståhl, Jonas Svensson
Frånvarande:
1.Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna till mötet
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Sekreterare: Maritha
Justerare: Solveig
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll är utskickat.
5. Rapporter
A. Ledningens rapport, UM, MN
-FS har tillskrivit SHS ang veterinär ska vara på plats enligt dokument ”Arbetsbeskrivning för
veterinär”.
-Diplom och presentkort (kompensation för middagen som inte blev i år) till Årets hundar är
utdelade vid tävling på Åkers av FS. Ägare till vinnare som inte fanns på plats har fått diplom
skickade till sig. Täcken kommer att delas ut vid semifinalerna för SM Specialen i Borås och på
Åkers.
A.1. Corona:
2 sällskap har ansökt om extra tävlingsdagar, 7HS har ansökt om 5 september (alternativt 6
september) och SHS 13 augusti samt även den 5:e eller 6:e september, (helst lördag 5:e).
FS beslut: Efter lottdragning tilldelas SHS den 5 september och 7HS den 6 september.
Den 13 augusti ställs in på grund av att den krockar med Midlandas tävling den 15 augusti.
A.2 Alternativa SM
FS har sedan i våras haft en arbetsgrupp som jobbat med förslag för att genomföra SM på annat
vis när ursprungliga SM blev inställt. Innan reserestriktionerna ändrades var det inte genomförbart
att ha ett sådant arrangemang och när dessa ändrades så har arbetet intensifierats.
SHS och 7HS har som enda banor gemensamt ansökt om att få arrangera alternativa SM datumen
5-6 september och 19-20 september.
Beslutas att tilldela ovan sällskap arrangemanget. SHS och 7HS har ett upplägg för tävlingen som
FS godkänt.
Tävlingen är döpt till SM Specialen utifrån att detta är ett speciellt/unikt år.

SHCF står för pokaler och täcken till en summa av upp till 1000 kronor per kategori. Samtliga
kategorier med 12 hundars cup ska erbjudas för både Whippet och Greyhound. Kategorin körs
förutsatt att minst 8 hundar är anmälda.
B. Tävlingsansvarig, CJ, CT
-7HS har ansökt om extra tävlingsdag den 8 augusti, ansökan är beviljad.
-2021 års tävlingskalender – sällskapen ska inkomma med önskemål om datum för 2021
-Gemensam inbjudan för augusti kommer ut den 31 juli, inbjudan för resterande tävlingsdatum
kommer när alla har skickat in sina inbjudningar till förbundet.
C. Framtidsgruppen, JH, LI
Inget att rapportera.
D. Bangruppen, JS
Inget att rapportera.
E. Hemsidan, IS
Isabella jobbar med att introducera Åsa Wall och Kent Pettersson så de kan hjälpa till med att
uppdatera hemsidan.
F. Registergruppen, CJ
Inget att rapportera
G. Utbildning, IS, LI
En Power Point för tränare läggs ut på remiss på ordförandetråden på Facebook. Anledningen till
att vi inte mailar ut den är att den är så tung att inte alla mailboxar kommer att kunna ta emot den.
Ordförandena ansvarar för att gå igenom och återkomma till FS inom en vecka om man har några
synpunkter på materialet. Därefter kommer det att läggas upp på hemsidan.
H. GDPR MN
Inget att rapportera
6. Styrelsens arbete
7. Ekonomisk Rapport, SM
147 568 kronor på kontot, inga stora fakturor ligger för betalning närmaste tiden.
Ny budget bifogas med protokollet. Kolumn B visar den budget som FS fick i uppdrag av
kongressen att ta fram. Kolumn C visar en ”Corona-variant” där både intäkter och kostnader är
lägre. I kolumn C ligger ett planerat överskott som överförs till 2021. FS tänker att det finns två
anledningar, 1. att vi inte vet hur Corona kommer att utvecklas och det kan bli ett lågbudget-år
även 2021, 2. att vi har en större budget att röra oss med för fysiska möten etc under nästa år.
Beslut att pokaler till Årets hund ska köpas in, pokalerna får kosta 100 kronor styck. Solveig
beställer täcken.

8. Skrivelser
8.21.12/2020 Sololicens för hund ej registrerad i SKK, I Ahlström
Fråga om varför hund som ej är registrerad i SKK inte kan ta licens samt varför SKK har monopol
på att registrera hundar.
FS svar: För att kunna ta licens så krävs det enligt vårt regelverk att hunden är registrerad i SKK
och att du är medlem där, samt även i ett hundkapplöpningssällskap. Med hänvisning till de
punkter i regelverket som styr detta, C samt D. Fråga om SKK hänvisas till SKK.
8.22.12/2020 Namnbyte ÖHK-NOHS, styrelsen via J Helgesson
Örebro Hundkapplöpnings Klubb- Norrköpings Hundkapplöpnings Sällskap vill byta namn till
Örebro Hundkapplöpnings Klubb (ÖHK) samt byta färg på klubbkläder till svart med silverlogga.
FS svar: Namnbyte samt byte av färger godkänns.
9. Domarfrågor
SDA-GHK önskar meddela att vi har två nya A-domare. Christer Andersson och Malin Månsson.
FS beslutar att godkänna Christer och Malin som A-domare och gratulerar hundkappen till två
nya domare.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
11. Kalendarium, 2020
Telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00. Ett fysiskt FS-möte ska
försöka planeras in i september/oktober.
12. Mötets avslutande
Ordförande tackar för ett bra möte och avslutar

