
 
 

 

 

Protokoll förbundsstyrelsemöte 20/2021 
Plats: Telefonmöte 

Tid: 25 november 2021 klockan 19.00 

 

Närvarande: Jan Helgesson, Una Modig, Bo Ländin, Solveig Marklund, Susann Lindgren 

Lindström, Maritha Nordström, Lars Marklund, Isabella Ståhl 

Frånvarande: Anki Sinkkonen, Artur Bliding 

 

Gråa punkter behandlades inte 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Una öppnade möte och hälsade alla välkomna 

 

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

Justerare: Lars  

 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes 

 

4. Föregående protokoll  

Fg protokoll samt protokoll från extrainsatt möte är utskickat 

 

5. Rapporter  
A. Ledningens rapport, UM, MN 

 

B. Tävlingsansvarig, JH, SLL 

-Tävlingskalender 2022 Möte med tävlingsledargruppen hölls den 22 november, med vissa 

justeringar så godkändes tävlingskalendern av sällskapens tävlingsledare. Tanken är att kalendern 

ska gälla under en treårsperiod. Den ska utvärderas efter 3 år men kommer även att gås igenom 

efter första året. 

FS beslutar att fastställa tävlingskalendern. 

 

-Årets hund. Elitseriegruppens och FS poängställning visar att i flera kategorier är det samma 

vinnare. I de kategorier där det skiljer kommer sällskapen att få rösta om vem de vill ska vinna. 

Sällskapen kommer att få ett separat mejl med vilka kategorier och hundar det ska röstas om. 

 

C. Framtidsgruppen, SM 

Solveig har haft 2 möten med framtidsgruppens ansvariga. De har fått i uppdrag att ta in fler 

personer som de tror kan bidra till gruppen. 

Gruppen kommer att påminna de sällskap som inte har skickat in sina handlingsplaner att göra 

det. 

 



D. Bangruppen, LM 

 

E. Hemsidan, IS, AB 

-Vad ska publiceras på respektive hemsida? Isabella kontaktar Therese Lindström och frågar om 

hon kan tänka sig att jobba med den frågan tillsammans med henne. 

 

F. Registergruppen, AS, LM 

 

G. Utbildning, IS, SLL  

Funktionärsbeskrivningarna gås igenom efter en del ändringar och kommer sedan att publiceras. 

 

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 

FS beslut: FS tycker att det är roligt att flera sällskap har anmält sitt intresse för att stå som 

arrangör för SM. Vi tycker att det är viktigt att SM alternerar mellan olika regioner och utifrån att 

7HS stod som arrangör 2021 så beslutar FS att tilldela Skellefteå SM 2023 

 

7. Ekonomisk Rapport, SM 

-Fortsatt god ekonomi, det ligger några veterinärfakturor för betalning. 

 

8. Skrivelser  

 

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

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.  

FS svar: Inga fysiska möten är planerade i år. 

 

8.23.20/2021 Årets Hund, S Kleväng Callert, L och K Leksell 

FS har fått in en skrivelse där ägarna till Greycraft Like och Killer Queen meddelar att de inte 

ställer hundarna till förfogande i omröstning till Årets Medeldistansare respektive Årets Tik. 

FS svar: FS anser att det inte går att tacka nej till att bli nominerad till Årets Hund. 

Kategorivinnarna utgår från hundarnas prestation, däremot står det var och en fritt att avstå från 

att ta emot ett eventuellt pris. 

FS ser väldigt allvarligt på det som har utspelats på sociala medier med diverse antydningar 

och påstående runt nomineringen till Årets Hund. FS uppmanar samtliga sällskap att 

påminna förtroendevalda och medlemmar om vår policy för att hålla en god ton! 

 

8.24.20/2021 Årets Hund, M Blomkvist, SHS 

Förslag att den hund som har samlat mest poäng alla distanser i kompletterings statistiken, oavsett 

Elitserie, utses till årets hund.  
FS svar: FS ser positivt på konstruktiva lösningar och tackar för förslaget. Hur Årets Hund utses i 

år är redan beslutat, men FS tar med förslaget framåt. 



8.25.20/2021 Ang skynke Cimbria, L Lewander 

En fråga gällande utformningen av skynket för uppfångande av hund har kommit in efter 

Cimbrias tävling den 5 november. 

FS svar: Frågan har skickats till bangruppen. Det är alltid viktigt att se på utrustning ur 

djurskyddssynpunkt, ett skynke ska vara säkert och funktionellt. 

 

8.26.20/2021 Omplacerade hundar, L Marklund 

Det slarvas med att rapportera in omplaceringar och avlivningar till registret. Det är viktigt att 

göra detta för att hålla registret uppdaterat.  

FS påminner om detta och ber reg att kontakta registrerade ägare till hundar som de vet att är 

omplacerade eller avlidna. 

 

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 

 

 

 

 


