
 

 

 

Protokoll förbundsstyrelsemöte 12/2022 

Plats: Teams 
Tid: 27 oktober 2022 kl 19,00 

Närvarande: Mats Wicander, Solveig Marklund, Therese Lindström, Lars Marklund, Marielle 

Lindström, Lasse Feiff, Maritha Nordström 
Frånvarande: Jan Helgesson, Malin Månsson, Robin Arnmark 

Gråa punkter behandlades inte. 

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 
2. Val av sekreterare och justerare för mötet  

Sekreterare: Maritha 
Justerare: Therese 
 
2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
 

4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll är utskickat  
 
5. Rapporter  
A. Ledningens rapport, MW, MN  
-Whippetklubben har kontaktat FS då de vill återinföra årsbästalistor för whippets som tävlar på 
rundbana, de hade även skickat med ett förslag på poängräkning. Utifrån att säsongen snart är över 

så innebär det ett stort arbete att ta fram resultaten enligt det förslaget så gav FS förslaget att 

använda uträkningen för Whippet Leauge, som utgår från liknande kriterier som Whippetklubbens, 
detta år. 
Maritha ansvarar för att skicka uppdaterade listor till Whippetklubben. 
-Beslutsliggare som löpande uppdateras med beslut och sådant som ska tas upp senare 
 
A.1 Kongress 2023  

FS skickar ut påminnelser om olika datum för sådant som ska skickas in till förbundet inför 
kongressen. 
 
B. Tävlingsansvarig, ML, MW 
-Det saknas domarprotokoll från Cimbrias tävling den 27/8. Det saknas även uppgift om vilken hund 
som blev skadad i veterinärprotokollet. Cimbria är tillskrivna med uppmaning att komplettera. Ingen 

respons, FS påminner igen.  
-Ingen komplettering av veterinärprotokollet har inkommit. Domarprotokollet har inkommit och där 

finns en notering från domare om en skadad hund. Det är troligen denna hund veterinären avser i sina 
anteckningar. 
-Dispensansökan gällande att slippa rödmarkering av hund om har inkommit från Kristina Leksell. 



FS beviljar dispensen som innebär att hennes hund inte ska rödmarkeras även om 

avanmälan/strykning sker efter måndag kl 12. Detta på grund av att hon är beroende av att dotterns 
personliga assistent inte uteblir från sitt arbetspass (pga egen sjukdom eller VAB) för att kunna lämna 
hemmet.  
 
-Beslutat att godkänna att MB Elladora Black flyttas från Alingsås till Västerås pga att tränare anmält 
till fel bana vilket styrks av att tränarens övriga hundar var anmälda till Västerås. Beslutet togs vid 
aktuellt tillfälle via mejlväxling i styrelsen. 

 
-Förslag till tävlingskalender för 2023 ska tas fram. När det är klart kommer förslaget att skickas ut till 
tävlingsledarna. FS kommer att bjuda in till ett Teamsmöte i november för att fastställa den. 
 
C. Framtidsgruppen, JH 
Framtidsgruppen har fått fler medlemmar vilket är mycket positivt, gruppen består nu av Jan 

Helgesson, Maritha Berglund, Steinar Holmström, Carola Vånsjö, Robert Jansson, Claes Trulsson. 
Gruppen jobbar på att ta fram en enkät som kommer att skickas ut till sällskapen när den är klar. 
 
D. Banansvarig, LM 
-Rapporten från banbesiktningen av Cimbrias bana är skickad till sällskapet och de ska återrapportera 
när de har åtgärdat identifierade brister. Ingen återkoppling har skett, påminnelse skickas igen. 
-Ordförande har meddelat att de inte kommer att respondera utifrån att det bara var förslag som de 

fick och att de vill ha en löpande kommunikation med Lars och Palle inför säsongen 2023. 
-Inför nästa säsong kommer bangruppen att ta fram ett annat system eller protokoll för 
banbesiktningarna. 
 
E. Hemsideansvarig, TL 
Vi har fått värdefull feedback gällande att våra tävlingsdagar borde exponeras bättre på sidan.  
 

F. Registeransvarig tävling/resultat, LM, ML 
 
G. Registeransvarig registrering nya hundar, TL 
Det förekommer fortfarande att hundar har tagit licens utan att hunden är registrerad hunden innan. 
Detta kommer att diskuteras med domarna vid lämpligt möte. 
 

H. Kommunikationsansvarig, TL 
 
I. GDPR-ansvarig, MN 

J. Utbildningsansvarig, MM, TL 
Therese kommer, under vintern, att bjuda in till en utbildning i hur sällskap och medlemmar kan 
marknadsföra sporten via sociala medier. 
 

K. Domaransvarig, MW 
-Mats planerar att genomföra en domarutbildning digitalt efter nyår. 
 
L. Statistik, LM 

M. Ansvarig Internationella relationer, MW 

6. Styrelsens arbete                                                                                                                                                                                           
 

6A. SM 2023 JH, MM 
-SM-gruppen träffas några gånger varje månad, det finns många bra idéer för att det ska bli ett riktigt 
bra SM i Skellefteå.     
-Ansökan till SM 2024 – inget sällskap har ansökt, FS påminner och förlänger ansökningstiden till 1 
december                                         

 

 
 



7. Ekonomisk Rapport, SM 

Ekonomin är stabil. Det saknas fortfarande en del veterinärräkningar. 
 
8. Skrivelser  
 
8.11.12/2022 Inga skrivelser 
 
9. Övriga frågor                                                                                                                       

Fysisk träff planeras senare. 
 
10. Kalendarium 2022 
Teamsmöte hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00  
 
12. Mötets avslutande  

Mats tackade för ett bra möte och avslutade det. 

 

 


