
 
 

 

Protokoll förbundsstyrelsemöte 15/2021 
Plats: Telefon 

Tid: 26 augusti klockan 19.00  

 

Närvarande: Una Modig, Maritha Nordström, Solveig Marklund, Susann Lindgren Lindström, 

Anki Sinkkonen, Isabella Ståhl, Artur Bliding, Lars Marklund 

Frånvarande: Bo Ländin, Jan Helgesson,  

 

Gråa punkter behandlades inte 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Una hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

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

Justerare: Anki 

 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes 

 

4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll är utskickat 

 

5. Rapporter  
A. Ledningens rapport, UM, MN 

- Ett dopingprov togs under SM med negativt resultat (vilket är positivt) 

 

A.1. Corona:  

Viktigt att sällskapen fortsätter att följa myndigheternas riktlinjer, regionalt och nationellt samt 

hålla sig uppdaterade 

 

B. Tävlingsansvarig, AS, BL 
-Den 16 juli beslutades ändringar i SM programmet för att arrangemanget skulle bli så bra som 

möjligt trots färre anmälda än tidigare år. Ändringarna gjordes enligt följande: 

 Öppna-SM och Tik-SM med start den 17 juli de 14 anmälda delas in i tre heat där de tre 

främsta i varje heat samt de tre snabbaste tiderna går vidare till semifinal den 20 juli.  

 I sprint-SM med start 17 juli går de tre främsta i de två heaten går direkt till final den 24 

juli. 

 Veteran-SM med försök den 17 juli beslutades få SM-status trots endast åtta anmälda 

hundar.  

 Beslöts att godkänna extralopp den 20/7 med anledning av att SM-lopp uteblir pga få 

anmälda. 



 

-Munkorgar för Basenji, Beslut att Basenji får använda den föreslagna munkorgen.  

-Sällskapen har fått i uppdrag att ansvara för att föra dialog med varandra och samarbeta så att det 

inte blir krockar i lopp mellan banorna.  

-FS uppmanar också alla sällskap att skicka in sina tävlingsinbjudningar i god tid, de ska 

godkännas av FS innan publicering. Nästa stopptid för att skicka in till oktobertävlingarna är den 

11 september.  

-Cimbria har meddelat att de ställer in tävlingen den 28 augusti. 

 

C. Framtidsgruppen, JH 

 

D. Bangruppen, LM 

NHKs bana godkänd vid efterkontroll, NHK har gjort ett jättebra jobb med banan. 

7HS har också åtgärdat sina brister. 

 

E. Hemsidan, IS, AB 

En flik ska byggas upp för statistik. 

Solveig tittar över blanketterna som behöver uppdateras utifrån de ändringar som har gjorts. 

 

F. Registergruppen, AS, LM 

-Sällskapen uppmanas att skicka in väl ifyllda domarprotokoll och veterinärrapport i samma mejl. 

Bifogas protokollet. 

- Rankinglistor läggs ut på SHCF sidan i mån av tid. 

G. Utbildning, IS, SLL  

-Utifrån de upprepade uppmaningarna angående hur man skriver en anmälan till tävling inte har 

gett resultat så kompletteras utbildningsmaterialet med instruktioner angående detta. Detta 

uppdateras till nästa säsong. 

-Nu när det har varit en del utbildningar på banorna så vill vi ha in synpunkter, fattas något i 

utbildningsmaterielet? Skicka in synpunkter till SHCF. 

 

H. Spelet, JH, AB 

 

I. Kommunikation, Marknadsföring AB 

-Sportpress – ändrat så att besökare tydligt ser en knapp för att länkas tillbaka till hundkapp.se.  

 

J. Statistik, BL 

 

K. Internationella frågor, AB, SLL 

 

6. Styrelsens arbete 

6.2.15/2021 Funktionärsbeskrivningar 

Skickas ut till sällskapens styrelser, domare, tävlingsledare på remiss. Sällskapen ska senast den 

30 september inkomma med synpunkter. Därefter publiceras beskrivningarna på hemsidan. 

Samtidigt uppmanas sällskapen att meddela SHCF vilka aktiva A- och B-domare de har i klubben 

så registret kan uppdateras 

  

7. Ekonomisk Rapport, SM 

Ekonomin är god men vi har inte fått in alla fakturor ännu. 

Vi ber alla sällskap kontrollera veterinärräkningarna, det skiljer mycket mellan olika banors 

veterinärer trots att antalet hundar kan vara samma som på annan bana. 



 

8. Skrivelser  

 

8.6.14/2021 Ansökan bidrag vattenpump, MiHK 

8.6.15/2021 Ansökan bidrag till införskaffande av ny hare, Cimbria 

Ingen respons har mottagits så vi lägger frågan till handlingarna 

 

8.18.15/2021  
Skrivelse har inkommit med frågan om det är möjligt och i så fall hur man anmäler dansk bana 

som alternativ anmälan?  

FS svar: Utifrån att Sverige inte har något samverkansavtal med Danmark så anmäls hund som 

vanligt. Om hund inte får lopp i Sverige så kan den åka till Danmark utan att meddela SHCF  

 

9. Domarfrågor, LM, SLL 

 

10. Övriga frågor 

 

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

 

12. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade det. 

 

 

 


