Protokoll förbundsstyrelsemöte 1/2022
Plats: Telefonmöte
Tid: 13 januari 2022 klockan 19.00 med fortsättning den 16 januari kl 18,00 fortsatta diskussioner och
arbete med förberedelser inför kongressen.
Närvarande: Una Modig, Jan Helgesson, Bo Ländin, Lars Marklund, Solveig Marklund, Maritha
Nordström, Isabella Ståhl, Artur from punkt 6.
Den 16 januari Una Modig, Jan Helgesson, Solveig Marklund, Maritha Nordström, Isabella Ståhl
Frånvarande: Anki Sinkkonen, Susann Lindgren Lindström
Gråa punkter behandlades inte.
1. Mötets öppnande
Ordförande Una Modig öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Sekreterare: Maritha
Justerare: Jan
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll är utskickat
5. Rapporter
A. Ledningens rapport, UM, MN
-Fråga om regelverksändringar har inkommit från Lasse Feiff, SDA/GHK som är besvarade.
Frågan gällde förtydligande av när regelverksändringar kan göras vilket är år 2025 eftersom det vid
förra årets kongress beslutades att revidering av det ska göras var fjärde år.
B. Tävlingsansvarig, SLL, BL
-Årets hund, vi har inte fått någon sammanställning med presentation av kategorivinnarna från
elitgruppen. Vi har satt samman ett dokument som visar i vilka kategorier det är olika vinnare i
elitgruppens och SHCF:s uträkning vilket bifogas med detta protokoll.
I de kategorier där det är olika hundar som står som vinnare får sällskapen rösta om vilken hund de
vill se som kategorivinnare. Senast den 15 februari måste rösterna ha mejlats till shcf@shcf.se
När har samtliga kategorivinnare klara så kommer vi att skicka ut resultatet och årets hund ska röstas
fram. I den röstningen så har samtliga medlemmar i sällskapen en röst var, vi återkommer med
information om hur röstningen ska gå till.
C. Framtidsgruppen, SM, JH
-Peter Lindström har meddelat att han hoppar av arbetet i framtidsgruppen.

-Sammanställning av FS arbetspunkter från framtidsgruppen skickas ut med detta protokoll.
-Måldokumentet som presenterades av framtidsgruppen på förra kongressen skickas ut igen då
sällskapen ska skicka in sina handlingsplaner senast den 31 januari.
D. Bangruppen, LM
Lars har varit i kontakt med Cimbria ang det nät de har använt som skynke och det ska bytas ut till ett
som inte riskerar att hundar kan fastna, detta ska vara åtgärdat innan första tävling kommande
säsong.
E. Hemsidan, IS, AB
Uppdatering av icke aktuella dokument ska göras, det är fel datum på vissa.
F. Registergruppen, AS, LM
Lars påminner om att vid omplacering av hund ska namn och adress till nya ägaren skickas in till
regshcf@gmail.com. Hundar som har avlidit ska också skickas in till samma mejladress så att våra
register kan hållas uppdaterade.
G. Utbildning, IS, SLL
H. Kommunikation, Marknadsföring, AB
I. Statistik, BL
Statistik angående antal starter per sällskap och ras ligger på hemsidan.
J. Internationella frågor, AB, SLL
6. Styrelsens arbete
6/1/1/2022 Kongress 2022
-Lista med antal ombud per sällskap är framräknat och bifogas med detta protokoll
-Beslutas att årets kongress, den 2 april, blir digital pga Covid. Mer information kommer angående
uppkoppling mm.
- Inkomna motionerna är under bearbetning och kommer att skickas ut senast 31 januari med FS
yttrande. Artur Bliding reserverar sig mot FS yrkande gällande 2 motioner.
7. Ekonomisk Rapport SM
Inga större skillnader mot fg möte, det saknas fortfarande några veterinärfakturor.

8. Skrivelser
8/1/2022 SM övriga raser, VHS
VHS önskar ansöka om att få hålla SM för övriga raser 2022 helgen den 3-4 september.
FS beslut: Ansökan beviljas. Roligt att VHS öppnar upp SM för övriga raser!
9. Domarfrågor, SLL
10. Övriga frågor
11. Kalendarium 2022
Skype/telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00
12. Mötets avslutande

