
 
 

 

Protokoll extrainsatt förbundsstyrelsemöte 16/2021 
Plats: Telefonmöte 

Tid: 9 september 2021 klockan 19.00 

 

Närvarande: Una Modig, Jan Helgesson, Solveig Marklund, Susann Lindgren Lindström, 

Maritha Nordström, Artur Bliding, Isabella Ståhl, Lars Marklund, Anki Sinkkonen, Bo Ländin 

 

Frånvarande:  

 

Gråa punkter behandlades inte 

 

1.Mötets öppnande 

Ordförande Una Modig hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

 

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

Justerare: Jan Helgesson 

 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes 

 

4. Föregående protokoll  

 

5. Rapporter  
A. Ledningens rapport, UM, MN 

 

A.1. Corona:  

 

B. Tävlingsansvarig, AS, BL 

En hund som inte har anmälts korrekt, anmälan är inte inskickad via anmälan på shcf.se, har trots 

det blivit inlottad i ett lopp den 12 september på 7HS tävling.  

FS beslutar att hunden inte får starta på aktuell tävlingsdag på grund av att anmälan aldrig har 

kommit in till SHCF. 

 

FS har uppmärksammat att sällskap vid ett flertal tillfällen frångått kriterier i inbjudan, till 

exempel prispengar eller klasskillnader. FS förstår att det kan var svårt att få ihop lopp emellanåt 

och att sällskapen gör sitt bästa för att få lopp för alla anmälda hundar. 

Dock ska sällskapen kontakta SHCFs tävlingsansvariga Jan Helgesson eller Susanne Lindgren 

Lindström vid behov av ändringar från inbjudan för att få godkännande. 

Sällskapen uppmanas också att tänka till kring hur de bjuder in till lopp för att möjliggöra att så 

många lopp som möjligt ska kunna lottas in till. 

FS beslutar att de tävlingar som är kommande helg i Borås och Skellefteå får avvika från 

inbjudan. 



FS beslutar att på grund av att tävlingssäsongen även detta år har påverkats av Corona så kommer 

elitserien inte att vara ensam grund till bedömningen av årets hund, FS återkomer med vilka 

kriterier som också kommer att vara med i bedömningen. 

 

Anki Sinkkonen och Bo Ländin avsäger sig uppdraget som tävlingsansvariga och Jan Helgesson 

och Susann Lindgren Lindström åtar sig uppdraget. 

 

 

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  

 

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 

Una tackade alla och avslutade mötet 

 

 

 

 

 

 

 


