
 
 

 

Protokoll förbundsstyrelsemöte 17/2021 
Plats: Telefonmöte 

Tid: 30 september 2021 klockan 19.00 

 

Närvarande: Una Modig, Jan Helgesson, Isabella Ståhl, Solveig Marklund, Anki Sinkkonen, 

Susann Lindgren Lindström, Bosse Ländin, Lars Marklund 

 

Frånvarande: Arthur Bliding 

 

Gråa punkter behandlades inte 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

 

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

Justerare: Bosse 

 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

 

4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll lades till handlingarna 

 

5. Rapporter  
A. Ledningens rapport, UM, MN 

-2 dopingprov är tagna i Skellefteå. Det ena var tyvärr otillräckligt med material för att kunna 

analyseras. Svar på det andra har inte kommit. 

-Anna Persson har besökt Åkers och kommer att skriva en artikel till Hundsport 

-Uppmanar alla som har frågor eller synpunkter gällande FS arbete ska mejla till shcf@shcf.se 

eller regshcf@gmail.com, inte till enskilda styrelsemedlemmar. 

-Återigen vill vi påminna om den policy som samtliga medlemmar inom SHCF har skrivit under. 

Vi ser att tonen i vissa inlägg på Facebook inte är enligt policyn och det är styrelsen i respektive 

sällskap som ansvarar för att prata med de medlemmar som uttrycker sig på ett sätt som inte 

gynnar sporten. 

 

B. Tävlingsansvarig, JH, SLL 

-Kriterier Årets hund, Jan, Susann och Bosse att ta fram ett förslag för kriterier för ytterligare 

urval av en hund per kategori.  

 

-Elitseriegruppen, FS ifrågasätter vilka personer som ingår i gruppen, vem är talesperson för 

gruppen? På grund av att FS behöver ha en person att hänvisa frågor kring elitserien till så 

tillskriver FS några personer som vi tar för givet ingår i gruppen och ber dem att skicka in vilka 

ytterligare personer som ingår. När vi fått det så publicerar vi det på hemsidan.  
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Elitserien är sällskapens tävling och de som har frågor kring den ska vända sig till ansvarig i eget 

sällskap eller gruppen. 

 

C. Framtidsgruppen, SM 

Solveig har tillfälligt tagit över ansvaret för framtidsgruppen. 

 

D. Bangruppen, LM 

 

E. Hemsidan, IS, AB 

-Steinar H har inkommit med en fråga om hur länge en nyhet är en nyhet, 1 månad, ett kvartal, ett 

halvår eller ett år? 

FS svar: Den senaste nyheten ligger alltid högst upp men de äldre tas aldrig bort utan ligger kvar 

och hamnar längre och längre ned. Det förfarandet är normalt för de allra flesta hemsidor. 

-Funktionsbeskrivningarna ska publiceras på hemsidan efter uppdatering. Midlanda har kommit in 

med förslag på ändringar. 

-Vad ska publiceras på respektive hemsida? En grupp bildas, Lars M, Isabella, Krister S ska 

komma in med förslag. 

 

F. Registergruppen, AS, LM 

Det har kommit in ett antal frågor kring varför licensraderna försvinner vid första start. Detta gör 

att det kan vara svårare att förstå hur en viss klass tilldelats en hund. FS diskuterade frågan. 

FS beslut: From årsskiftet kommer licensraden att ligga kvar som en start i rankingen. 

 

G. Utbildning, IS, SLL  

 

H. Spelet, JH, AB 

 

I. Kommunikation, Marknadsföring, AB 

 

J. Statistik, BL 

 

K. Internationella frågor, AB, SLL 

 

6. Styrelsens arbete  

-Restriktionerna för Covid är släppta men FS kommer att avvakta några veckor för att se om det 

blir ökad smittspridning. Om det inte blir så kommer FS att planera för ett fysiskt möte för 

förbundsstyrelsen, ordföringar och tävlingsledare i november. Solveig tar in offerter. 

 

7. Ekonomisk Rapport, SM 

Ekonomin är god.  

 

8. Skrivelser  

8.19.17/2021 -Tolkning regelverk, C Johansson 

Vi har fått en skrivelse ang tolkning av regelverket gällande trail och klassning av äldre hund som 

inte har startat på ett antal år.  

FS tolkar att E12 i regelverket reglerar hur många hundar som ska ingå i ett trail för att det ska bli 

klassningsgrundande. Punkten E15 reglerar hur hunden klassas in genom de tre senaste starterna 

eller trail vilket frågan handlar om. 

FS ser också att regelverket med fördel kan förtydligas på punkt E12 vid nästa revidering. 

 

8.20.17/2021 – Elitserien, Midlanda HK 



-Midlanda ifrågasätter FS beslut att elitserien inte kommer att vara ensam grund till bedömningen 

av Årets Hund.  
FS svar: - Förtydligande: Elitserietävlingarna kommer att vara ett av kriterierna för att utse Årets 

Hund. På grund av att även i år har Covid-19 spelat en roll, samt att kongressen och FS har 

beslutat att kategorilopp ska minskas ner, så ser FS ett behov av att fler kriterier behövs för att de 

bästa hundarna ska få möjlighet att komma till nominering av åretshund. 

 

9. Domarfrågor, LM, SLL 

-VHS har meddelat att de har utsett Eva-Mari Lindström och Angela Yngvesson till B-domare. FS 

gratulerar och önskar lycka till. 

-Påminner de sällskap som inte har skickat in domarlistor att de ska göra det omgående så vi har 

aktuellt register. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


