Protokoll för förbundsstyrelsemöte 13/2020
Plats: Telefon
Tid: 27 augusti
Närvarande: Una Modig, Maritha Nordström, Jan Helgesson, Jonas Svensson, Camilla
Johansson, Christel Tevin, Solveig Marklund, Anki Sinkkonen, Isabella Ståhl
Frånvarande:
1.Mötets öppnande
Ordförande Una Modig öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Sekreterare: Maritha Nordström
Justerare: Jan Helgesson
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll är utskickat
5. Rapporter
A. Ledningens rapport, UM, MN
A.1. Corona:
Förbundsstyrelsen har i år tillåtit mer ändringar i tävlingsinbjudningar än normalt. Besluten är
tagna utifrån att det är ett speciellt år där anpassningar kan gynna sporten, hänsyn har tagits till
andra sällskaps tävlingar. Vid ändringar ska dock alltid sällskapen skicka in dessa till FS för
godkännande. From nästa år kommer vi gå tillbaka till ordinarie rutin, dvs att inga ändringar i
inbjudan får göras.
A.2 Alternativa SM
B. Tävlingsansvarig, CJ, CT
7hs har ansökt om att få anordna en extra tävlingsdag lördagen den 14 november, ansökan
beviljas.
7hs ansöker också om att flytta tävlingarna den 19 september till söndagen den 20 september
för att inte kollidera med tävlingarna i Stockholm, ansökan beviljas.
Ändringar i tävlingsinbjudan för SHS och GHS har gjorts.
C. Framtidsgruppen, JH
Inget att rapportera

D. Bangruppen, JS
Bangruppen har varit i kontakt med sällskapen angående tidtagningsutrustning.
FS beslut: Samtliga tider avrundas hundradelen uppåt.
Fysisk besiktning av banan i Järbo är genomförd av Mikael Olsson.
Bangruppen påminner om att egenkontrollen ska skickas in, tillsammans med checklistan för
Covid-19 innan tävling.
E. Hemsidan, IS
Isabella fortsätter 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
En Power Point för tränare är utlagd på ordförandetråden på Facebook.
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. Materialet kommer att
uppdateras en gång per år med de kompletteringar/ändringar som inkommit under året. Upptäckta
sakfel uppdateras löpande.
H. GDPR MN
Inget att rapportera
6. Styrelsens arbete
6.3.13/2020 Möten hösten 2020
Planerar för ett ordförandemöte och tävlingsledarmöte under hösten 2020. Mötet kommer att bli
digitalt.

7. Ekonomisk Rapport, SM
155 129 kronor på kontot. Täcken för Årets hund samt SM Specialen är betalda.
8. Skrivelser
8.23.13/2020 CGRC:s tävlingar, N Bliding
Behöver vi ska ha tillstånd från SHCF för att få starta våra hundar i CGRC Europamästerskapen?
Svar från FS: Du behöver inget tillstånd från FS för att tävla på CGRC-tävlingar. Lycka till.
8.24.13/2020 Utbildning dopingkontroll, L Olsson GHS
Hur går man tillväga för att få utbildning i provtagning för doping?
Svar från FS: I nuläget är ingen utbildning inplanerad, när vi kan erbjuda en så kommer inbjudan
att skickas ut till sällskapen.
9. Domarfrågor CJ, MN
Inför nästa säsong är målsättningen att ordna en domarträff.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor
.

11. Kalendarium, 2020
Telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00
FS har ett fysiskt möte den 17 oktober.
12. Mötets avslutande
Ordförande tackade för ett givande möte och avslutade.

