
 

 

 

Protokoll förbundsstyrelsemöte 13/2022 

Plats: Teams 
Tid: 24 nov 2022 kl 19,00 

Närvarande: Mats Wicander, Jan Helgesson, Therese Lindström, Lars Marklund, Marielle Lindström, 

Solveig Marklund, Lars Feiff, Robin Arnmark. 
Frånvarande: Maritha Nordström, Malin Månsson 

Gråa punkter behandlades inte. 

1. Mötets öppnande 
 Ordf hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 
2. Val av sekreterare och justerare för mötet  

Sekreterare: Solveig Marklund 
Justerare: Marielle Lindström 
 
3.Fastställande av dagordningen 
-Godkändes  
 

4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll är utskickat  
 
5. Rapporter  
A. Ledningens rapport, MW, MN 
-Inget att rapportera  
 

A.1 Kongress 2023  

Förtydligande om vad medlemmarna kan skicka in för motioner är utskickat 
 
B. Tävlingsansvarig, ML, MW 
-Veterinärkostnader – se bilaga flyttas till punk 7 Ekonomi 
-Årets hund – Årets Hund listorna är klara med de fem bästa i resp. kategori och kommer att läggas 
ut. Omröstning kommer sedan att ske (efter nyår) där alla medlemmar får rösta om vilka av dessa 

hundar som ska utses till Årets Hund i resp. kategori. 
- Diplom: Solveig M tar fram ett förslag på diplom till Greyhound och Whippet league. 
- 22/11-22 hölls ett digitalt tävlingsledare möte, där ett förslag på tävlingsdagar presenterades, en del 
ändringar gjordes utifrån sällskapens önskningar, 
 
 

C. Framtidsgruppen, JH 
-Blev fel medlemmar vid förra utskicket…Ska vara Lars Marklund ej Claes Trulsson. 

 
- Enkäten utskickad inkommit ett 100 tal svar hittills, 
- Fyskiskt möte i januari kickoff för framtids och utvecklingsarbetet för sällskapen och 



FS 

-  Diskuterades angående fysisk träff under januari månad, Styrelsen positiv till detta, Therese L 
vill även lägga till att digitalt deltagande ska var möjligt för den som inte kan ta sig till mötet. 
Beslut kommer att tas vid nästa möte. 

D. Banansvarig, LM 
-Rapporten från banbesiktningen av Cimbrias bana är skickad till sällskapet och de ska återrapportera 
när de har åtgärdat identifierade brister.  
- Lennart Jonsson har skickat följande: Vi har nu skaffat en harv , djupgående för att banan ska 

uppharvad enligt önskemål från kontroll gruppen som besökt vår bana i Simrishamn. 
 
 
E. Hemsideansvarig, TL 

- inget nytt 
 

F. Registeransvarig tävling/resultat, LM, ML 
Ranking av utländska hundar - Vi har ett formulär som dom ska skicka in men som oftast glöms bort 
och vi sitter och letar i den utsträckning vi vet var vi kan hitta info om hundarna Kan behövas krav om 
bättre uppgifter angående resultat. 
 
G. Registeransvarig registrering nya hundar, TL 

- Inget att rapportera 

 
H. Kommunikationsansvarig, TL 

- Inget att rapportera 
 
I. GDPR-ansvarig, MN 

J. Utbildningsansvarig, MM, TL 

- inget att rapportera i nuläget 

 
K. Domaransvarig, MW 

- Mats W planerar att genomföra domarutbildning under vintern 
 
L. Statistik- 

inget att rapportera 

M. Ansvarig Internationella relationer, MW 

- Inget att rapportera 

6. Styrelsens arbete 

Lena Höglund frågar om FS vill att hon gör elit diplomen för 2022. 
- Tacksam om hon vill fortsätta att göra dessa 

                                                                                                                                                                                        
 

6A. SM 2023 JH, MM 
-Ansökan till SM 2024 –Hittills har en ansökan inkommit om att arranger SM 2024.                                         
 
7. Ekonomisk Rapport, SM 
-300 tsek i kassan, alla årets veterinär fakturor ej inkommit. Vid genomgång av vet kostnader mot 
inkomna vet avgifter kan vi redan nu se att det kommer att bli ett stort underskott. Kommer att 
analyseras vid kommande möte. 

 
8. Skrivelser  
 

8.11.13/2022  
 



9. Övriga frågor    

- Inga Övriga frågor                                                                                                                    
 
 
10. Kalendarium 2022 

- Nytt möte 15/11 kl 19:00 
Teams Möte hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00  

 

12. Mötets avslutande  
- ordf tackade för visat intresse och avslutad mötet 

 

 

 


