
 
 

 

Protokoll förbundsstyrelsemöte 16/2020  

Plats: Skype 

Tid: 29 oktober 

  

Närvarande: Una Modig, Jan Helgesson, Solveig Marklund, Anki Sinkkonen, Camilla 

Johansson, Jonas Svensson, Christel Tevin, Maritha Nordström  

Frånvarande: Isabella Ståhl 

 

1.Mötets öppnande  

Ordförande Una Modig öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

 

2. Val av sekreterare och justerare för mötet  

Sekreterare: Maritha 

Justerare: Christel 

 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs 

 

4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll är utskickat  

 

5. Rapporter  

A. Ledningens rapport, UM, MN  

-Fråga har inkommit angående regeringens beslut att tillåta 300 personer i publik.  

FS har svarat att det stämmer att regeringen ändrat direktiven gällande antal personer i publik men 

det gäller från den 1 november och det gäller sittande publik.  

A.1. Corona:  

FHM har gått ut med ytterligare restriktioner, därmed gäller fortsatt att vi inte kommer att tillåta 

publik på tävlingarna.  

Beslutas att tävlingssäsongen får fortsätta men 50 personers gränsen gäller fortsatt och vi vill 

även påminna om att det är oerhört viktigt att alla tar ansvar, stanna hemma om du har symptom, 

håll avstånd. Arrangerande klubbar uppmanas att vara extra noga med att följa de riktlinjer som 

finns sedan tidigare. 

 

Analys av årets tävlingssäsong (hittills). Fram till nu så har det varit lite drygt hälften av antalet 

starter mot föregående år. Saluki har dock haft 3 starter fler än föregående år. När säsongen är 

över så tar vi fram fullständig statistik. 

 

B. Tävlingsansvarig, CJ, CT  

Fråga har inkommit ang möjlighet att köra tävlingslopp för Staffar, se skrivelser. 

 

 

 



C. Framtidsgruppen, JH  

Gruppen har haft ett första telefonmöte som var mycket bra. Planerar för en träff i slutet av 

november, beroende på hur Corona utvecklas blir det mötet fysiskt eller digitalt.  

 

D. Bangruppen, JS  

Inget att rapportera 

 

E. Hemsidan, IS  

Inget att rapportera. 

 

F. Registergruppen, CJ  

Skrivelse inkommit ang klassning av Whippets i Borås den 25/10, se skrivelser. 

 

G. Utbildning, IS  

Inget att rapportera. 

 

6. Styrelsens arbete  

 

6.3.13/2020 Möten hösten 2020  

-Ordförandemöte via telefon, bjuds in till den 19 november kl 19.00.  Håkan Sevholt kommer då 

att presentera sina idéer angående banspel.    

-Ordförandemöte, också det via telefon, bjuds in till för att diskutera regelverket inför kongressen. 

Mötet blir den 5 december 2020. 

 

6.4.15/2020 Tävlingskalendern 2021 

Gruppen fortsätter att arbeta med den. 

 

7. Ekonomisk Rapport, SM  

214 155 kronor på kontot 

 

8. Skrivelser  

 

8.28.16/2020 Nya framtidsgruppen, NHK, SkeHk, MiHk, GHS 

Det har inkommit en skrivelse från NHK, SkeHk, MiHk och GHS med frågor kring 

sammansättningen av Nya framtidsgruppen där de uttrycker sin oro för att inte hela landet är 

representerat. Men med förhoppning om att gruppen kommer att arbeta med frågor som gynnar 

hela hundkappsverige. 

FS svar: Synpunkterna har förmedlats till framtidsgruppen, deras uppgift är att arbeta för hela 

hundkappens bästa. När deras arbete har kommit lite längre så kommer det att presenteras som 

förslag. 

 

8.29.16/2020 Lopp för Staffar, I Neij, 7HS 

Fråga från 7HS angående möjlighet att köra lopp för licenserade Staffar under nästa års 

Staffedagar som de planerar till helgen 17-19/9 

FS svar: Beslut att 7HS får köra lopp enbart för staffar 17-19 september 2020. Information om 

tävling av ovanliga raser går att läsa i regelverket F10 Särskilda regler C. 

 

 

 

 

 



8.30.16/2020 Märklig klassning Whippet Borås 25/10, L Ikonen 

Det har inkommit frågor om klassning av hundar på tävlingen i Borås den 25/10 stämmer. 

Klassningen visar på en snittförsämring på 3 till 6 klasser över hela startfältet. 

FS svar: Klassningen stämmer, det är fastställda parametrar som ger utfall i klassning.  

 

9. Domarfrågor CJ, MN  

Inget att rapportera 

 

10. Övriga frågor  

Inga övriga frågor 

 

11. Kalendarium, 2020  

Telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00  

 

12. Mötets avslutande  

Ordförande Una tackade för ett bra möte och avslutade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


