Protokoll styrelsemöte 7/2022
Tid:24 maj 2022 kl. 19.00
Plats: Teams
Närvarande:Mats Wicander, Jan Helgesson, Theres Lindström. Solveig Marklund,
Lars Marklund, Lars Feiff, Malin Månsson, Marielle Lindström, Robin Arnmark,
Frånvarande: Maritha Nordström
Gråmarkerade punkter hanterades inte
1. Mötet öppnas
Ordf Mats Wicander hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat
2. Val av Sekreterare och Justerare för mötet
Sekreterare: Solveig Marklund
Justerare: Theres Lindström
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes Med tillägg: En fråga om Licens Hund -Tränare (Theres L) Stadgeändringar
4. Föregående protokoll
Fg protokoll, nr 6 samt protokoll är utskickat.
5. Rapporter
A. Ledningens rapport, MW, MN
- En skrivelse har inkommit från medlem i ett sällskap som uttrycker kränkande, nedlåtande och
trakasserande uttryck mot en person som utför sitt uppdrag i förbundet. Ordförande Mats har
skickat en skrivelse tillbaka till personen och dess sällskap och påtalat att agerandet strider mot
SHCF policy för bemötande samt med begäran om yttrande. Avsändaren till mejlet har mejlat en
ursäkt.
Ordförande har svarat och påpekat att vi förutsätter att detta inte kommer att upprepas.
-

En skrivelse som ifrågasätter om förbundet har sanktionerat SM för övriga raser har inkommit. FS
har svarat att det beslutades på FS möte 1 2022.
Bordlades tills vidare behöver få mer info om bakgrund till skrivelsen,

-

SHCFs representant i dopingkommissionen, Jonna Petersson önskar ett närmare samarbete och
har fått kontaktuppgifter till Mats.
Ordf Mats W väntar på att Jonna Petersson hör av sig

B. Tävlingsansvarig, ML, MW
- Upplägg Årets Hund, Greyhound/Whippet League
FS beslut: FS Beslutades att anta upplägget för Årets Hund. Utvärdering efter årets
tävlingssäsong och utnämningar. Diskuterade Mats W förslag om poängligan “ Greyhound
League och Whippet League “ beslutades att godkännas av styrelsen. Mats lägger ut
dokumenten på FB för presentation för medlemmar.
- Gemensam inbjudan för maj- juni är distribuerad av Åsa Wall.
Uppmana sällskapen om att inkomma med tävlings inbjudan för Juli- Aug så fort som möjligt.

-

Skrivelse inkommit från Hanne Andersen ang. seedning av hund.
Svar: Vi hänvisar till hennes klubbs tävlingsledare för svar med kopia till
tävlingsledare.

C. Framtidsgruppen, JH
Handlingsplaner från sällskapen samt FS
Jan H redogjorde för sammanställning av sällskapens handlingsplaner och hur ska vi gå vidare framåt.
Föreslås att sällskapens handlingsplaner jämförs med det ursprungliga dokument från
framtidsgruppen som presenterade på kongressen 2020. Gruppen behöver fler som är intresserad att
arbeta med detta, något som kanske ska läggas utanför tävlingssäsong.
D. Banansvarig, LM, RA
Banbesiktningar, SHS, Cimbria, VHS, Örebro, Midlanda och 7HS har skickat in sina
besiktningsprotokoll.
Påminna sällskapen om att skicka in
E. Hemsideansvarig, TL
Beslöts att godkänna förfrågan om att skriva reportage och läggas in på hemsidan, material skickas till
Mats W som godkänner för publicering.

F. Registeransvarig tävling/resultat, LM, ML
Förutom ordinarie arbete så har det inkommit fråga om klassningen man får i licensloppet
"nollställs" efter första start på aktuell distans.
- Svar: För 2 år sedan beslutades att licensloppen försvinner efter första start då hunden klassas in
utifrån resultat. Men detta ändrades i protokoll 17/2021 vilket innebär att licensloppen återigen
räknas in i klassningen till dess hunden gjort sin tredje start.
Rutiner vid veterinärbesiktning:
- SHS har gjort försök med att besikta hundar succesivt inför varje lopp och det har fungerat riktigt
bra, även veterinären var nöjd.
Veterinären behöver inte vara i tjänst lika lång tid före tävlingsstart vilket ger en ekonomisk fördel.
Det är som alltid viktigt att veterinär följer sina åtagande som tävlingsveterinär och är kvar på
banan hela tävlingen.
-

Solveig Marklund meddelar att Skehk tar bort tävlingen onsdag 6/7. Stryks från
tävlingskalendern.

G. Registeransvarig registrering nya hundar, TL
Förutom ordinarie arbete så har det inkommit några frågor som är hanterade:
- Hund som är registrerad i NKK vill regga sin hund i vårt register. Reg. hänvisar till att den måste
vara registrerad i SKK.
- Fråga om ”blanka” stamtavlor och hur man utläser siffrorna i exportstamtavlan har
besvarats med hänvisning till ICC.
H. Kommunikationsansvarig, TL
I.GDPR-ansvarig, MN

J. Utbildningsansvarig, MM, TL
Påminna sällskapen om att skicka in vem som är utbildningsansvarig
K. Domaransvarig, MW
- VHS föreslår att Maria Blomkvist utses till A-domare
FS beslut: Maria Blomkvist utses till A-domare, stort grattis Maria!
Maria har sedan meddelat att hon inte blivit tillfrågad att utses till A-domare.
FS beslut: Upphäver beslutet att utse Maria till A-domare.
L. Statistik, LM
M. Ansvarig Internationella relationer, MW
6. Styrelsens arbete
Uppdatera stadgarna.
Uppdrogs åt Maritha att ändra i stadgarna

6.1.6/2022 SM 2022, JH
SHS, Cimbria, NHK, GHS har svarat ja till föreslaget upplägg för SM för Whippet
Midlanda avstår från att rösta
Även SkeHK och ÖHK har svarat ja
7. Ekonomisk rapport
295 753 kr på kontot.
Sällskapens subventions avg för sällskapen kommer att faktureras inom kort.
8. Skrivelser
8.7.7/2022

9. Övriga frågor
Avtackning av avgående styrelsemedlemmar, Solveig har skickat blommor via presentkort till de som
lämnade styrelsen. Una har skickat ett tack.
-Fysisk träff planeras för FS under SM-veckan. Bordläggs t.v
10. Kalendarium 2022
Nästa möte blir den 30 juni klockan 19 via teams
11. Mötet avslutas
Mats tackade för engagemanget och avslutade mötet

Vid protokollet

Solveig Marklund
Justeras

Mats Wicander, ordförande

Theres Lindström, justerare

