
 
 

 

Dagordning förbundsstyrelsemöte 5/2021  

Plats: Skype 

Tid: 25 februari 

  

Närvarande: Una Modig, Jan Helgesson, Christel Tevin, Solveig Marklund, Maritha Nordström, 

Isabella Ståhl, Anki Sinkkonen 

Frånvarande: 

 

1.Mötets öppnande 

Ordförande Una hälsade alla välkomna 

 

2. Val av sekreterare och justerare för mötet  

Sekreterare: Maritha 

Justerare: Jan 

 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes 

 

4. Föregående protokoll  

Samt protokoll för extrainsatt möte är utskickat. 

 

5. Rapporter  

A. Ledningens rapport, UM, MN 

 

A.1. Corona:  

-Pandemin är fortfarande allvarlig och FS håller sig uppdaterade och återkommer med beslut om 

olika restriktioner kring aktiviteter allt eftersom. Fortsatt gäller inga fysiska möten. 

 

B. Tävlingsansvarig, AS 

-Diskussion om att tävla interimistiskt för importer, C3. Registrering av hundar. FS ser att det kan 

meddelas full tävlingslicens upp till 8 veckor efter att omregistreringen har skickats in till SKK 

samt ansökt om intermistisks tävlingslicens hos FS. 

C3. Registrering av hundar 

För registrering av importerad hund krävs att importen godkänts av berörda myndigheter, samt att 

hunden omregistrerats hos SKK.  

Kommer hund från land med av SKK godkänd stambokförare för tävlingshundar samt innehar 

giltig tävlingslicens eller liknande från detta land, kan SHCF interimistiskt meddela full 

tävlingslicens under 8 veckor från och med anmälningstillfället. 

 

 

C. Framtidsgruppen, JH 

-En presentation är framtagen och FS ska få en genomgång av förslaget, detta kommer sedan att 

presenteras på kongressen. 

 



D. Bangruppen,   

Inget att rapportera 

 

E. Hemsidan, IS 

Inget att rapportera 

 

F. Registergruppen, AS 

-Utredning pågår kring hur många tecken som är möjliga att ha i hunds namn för att det ska 

fungera i register och programblad. 

 

G. Utbildning, IS  

-Det har inkommit bra förslag på ändringar i utbildningsmaterialet och det ska uppdateras. 

Isabella tackar för engagemanget. 

 

H. Spelet, JH 

-Det har kommit en begäran om kompletteringar till ansökan, bland annat hur processen kring 

spelet ser ut och vad pengarna som kommer in ska användas till. 

 

6. Styrelsens arbete  

 

6.2.2/2020 Kongressen 

-FS fortsätter med framtagande av dokument som skickas ut så fort som möjligt. 

 

7. Ekonomisk Rapport, SM 

-Vid dagens datum så har vi 206 657 kronor. 

 

8. Skrivelser  

Inga skrivelser för hantering är inkomna. 

 

9. Domarfrågor  

Inget att rapportera 

 

10. Övriga frågor 

Det blev fel i text i tidigare utskick. Det som ska skickas in till SHCF är enligt § 4.01.04 

Anmälan: 

Sällskap ska årligen, senast den 15 mars insända till förbundsstyrelse; förteckning över styrelsen, 

revisorer, valda ombud samt suppleanter för ombuden. På anmodan även årsmötesprotokoll, 

årsberättelse, verksamhetsplan. 

I nuläget behöver inte årsmötesprotokoll, årsberättelse, verksamhetsplan skickas in. 

 

11. Kalendarium, 2021  

Skype/telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00  

 

12. Mötets avslutande 

Una tackade alla och avslutade mötet 

 

 

 

 

 

 

 


