
 
 

 

Protokoll förbundsstyrelsemöte 10/2021 Extrainsatt 
Plats: Telefon 

Tid: 13 maj 2021 klockan 19.00 

Gråmarkerade punkter behandlades inte på detta möte 

  

Närvarande: Una Modig, Bo Ländin, Artur Bliding, Jan Helgesson, Lars Marklund, Anki 

Sinkkonen, Maritha Nordström, Solveig Marklund, Susann Lindgren Lindström.  

Frånvarande: Isabella Ståhl 

 

1.Mötets öppnande 

Ordförande Una Modig öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

 

2. Val av sekreterare och justerare för mötet  
Sekreterare: Maritha 

Justerare: Bo  

 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

 

4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll är utskickat 

 

5. Rapporter  
A. Ledningens rapport, UM, MN 

 

A.1. Corona:  

 

B. Tävlingsansvarig, AS, BL 

FS vill rikta beröm till 7HS som tagit ansvar och på eget initiativ meddelat att de ställer in 

tävlingen den 22 maj. 

 

Regeringen har förlängt restriktionerna fram till den 1 juni. Det betyder att FS också förlänger att 

inga tävlingar eller träningar med inbjudan av andra sällskaps medlemmar kan köras fram till och 

med den sista maj. Viktigt är också att hålla koll på de regionala restriktionerna som berör 

sällskapen olika ute i landet, i vissa regioner är restriktionerna förlängda även efter den 1 juni. 

Varje sällskap ansvarar för att även de regionala restriktionerna följs. 

 

Beslut: Inga tävlingar eller träningar med inbjudan av andras sällskaps medlemmar fram till 1 

juni. Därefter ansvarar respektive sällskap att de nationella och regionala restriktionerna följs. 

 

Tävlingskalendern samt ett följebrev skickas tillsammans med detta protokoll. 

FS uppmanar samtliga sällskap att samarbeta runt sina inbjudningar till tävlingar samt att 

minimera kategorilopp och cuper för att gynna så många som möjligt att få fina lopp. 

 



C. Framtidsgruppen, JH 

 

D. Bangruppen, LM 

 

E. Hemsidan, IS, AB 

 

F. Registergruppen, AS, LM 

 

G. Utbildning, IS, SLL  

 

H. Spelet, JH, AB 

 

I. Kommunikation, Marknadsföring AB 

 

J. Statistik, BL 

 

K. Internationella frågor, AB, SLL 

 

6. Styrelsens arbete  

 

7. Ekonomisk Rapport, SM 

 

8. Skrivelser  

8.5.10/2021 Dispens Whippet, M Johnn 

M Johnn har sökt dispens för att få träna och tävla med sin fodervärdshund Kawasaki som är 

finskägd. Kawasaki skrivs över på M Johnn efter 1-2 kullar och blir då svenskregistrerad. 

 

FS beslut: Dispens lämnas för år 2021, om det föreligger behov av dispens 2022, så får M Johnn 

ansöka om dispens igen. 

 

9. Domarfrågor, LM, SLL 

 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

11. Kalendarium, 2021  
Skype/telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00  

 

12. Mötets avslutande 

Una tackade alla och avslutade mötet 

 

 


