
 
 

Protokoll förbundsstyrelsemöte 18/2021 
Plats: Telefonmöte 

Tid: 28 oktober 2021 klockan 19.00 

 

Närvarande: Una Modig, Susann Lindgren Lindström, Lars Marklund, Anki Sinkkonen, Jan 

Helgesson, Artur Bliding, Isabella Ståhl, Bo Ländin 

Frånvarande: Solveig Marklund 

 

Gråa punkter behandlades inte 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Una öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

 

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

Justerare: Artur 

 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

 

4. Föregående protokoll  

Fg protokoll är utskickat 

 

5. Rapporter  
A. Ledningens rapport, UM, MN 

 

B. Tävlingsansvarig, JH, SLL 

-Kriterier Årets hund, Jan, Susann och Bosse har tagit fram ett förslag för kriterier för 

ytterligare urval av en hund per kategori, dessa är utskickade. 

-Poängställningen utifrån de kompletterande kriterierna ska publiceras på hemsidan.  

 

-Tävlingskalender 2022, det jobbas på ett förslag till tävlingskalender för nästa säsong. 

 

C. Framtidsgruppen, SM 

Solveig har haft ett möte med framtidsgruppen som fortsätter arbetet. Sällskapen kommer att bli 

kontaktade för att höra hur det går med deras planer. 

 

D. Bangruppen, LM 

 

E. Hemsidan, IS, AB 

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

komma in med förslag. Arbetet med detta är påbörjat. 

 

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  

 

6.1.18/2021 SM 2023 

Två sällskap har ansökt om att få stå som arrangörer av SM 2023, Skellefteå och 7Hs 

Bordläggs. 

 

7. Ekonomisk Rapport, SM 

- Veterinäravgift Alingsås, klubben ska skicka in begäran om nytt förordnande för den veterinär 

som de anlitat.  

- Veterinäravgift Västerås, den veterinär som anlitades förra säsongen har inte fått betalt.  

FS beslutar att betala tillbaka 100-lappen till sällskapet så att de kan betala veterinären. 

 

8. Skrivelser  

 

8.21.18/2021 – Elitserien, Midlanda HK 
Midlanda ifrågasätter återigen FS beslut att elitserien inte kommer att vara ensam grund för 

bedömning av Årets hund. 

 
FS svar: FS står fast vid sitt beslut, FS har ansvar för att SHCF:s Årets Hund-titlar utses på ett 

sätt som FS finner korrekt. FS ifrågasätter återigen varför skrivelser angående Årets Hund 

kommer från ett sällskap och inte från hela elitseriegruppen då det är samtliga sällskaps tävling. 

Vi ser också att det kommer indikationer på att poängen är felräknade och på grund av det ser vi 

ett ännu tydligare behov av ett kompletterande poängsystem för kriterier till Årets hund. 

 

8.22.18/2021 Fysiska vs digitala möten, Sällskapens ordföringar via N Bliding Bordläggs  

Jag har fått uppdraget att meddela att vi ordförande yrkar på att vi ska hålla digitala möten i år 

både för ordförande och för tävlingsledare. Vi anser att digitala möten fungerar bra och vi håller 

på så sätt ner kostnaderna för förbundet och i förlängningen för sällskapen då pengarna kan gå till 

sporten istället för till resor och hotell. 

 
 

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 och avslutade mötet 


