Protokoll för förbundsstyrelsemöte 11/2019 Kvarvarande punkter från förra mötet
Plats: telefonmöte
Tid: 27 augusti 2019 kl. 19.00, på grund av tekniska problem fortsatte mötet 30 augusti 19.00
samt 1 september 19.00
Närvarande: Una, Malin, Camilla, Jonas, Maritha, Steinar (ej närvarande 1/9), Jan, Christel (ej
närvarande 1/9), Solveig, Isabella
Frånvarande:
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna till mötet
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Sekreterare: Maritha
Justerare: Christel
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med några punkter under övriga frågor
4. Föregående protokoll
Ej utskickat
5. Rapporter
A. Ledningens rapport, UM, MM, MN

Skrivelse från 7HS angående veterinär under tävlingsdag:
Det har kommit till vår kännedom att det enligt svensk lag ska befinna sig en veterinär på
anläggningen under hela tävlingstillfället om tävlingen innehåller totalisatorspel.
Vi vill därför göra er uppmärksamma på detta innan ni fortskrider i diskussioner om att ta bort
veterinären efter besiktning.
FS svar: SHCF har inga planer på att ta bort veterinär under tävlingsdagar.
Skrivelse från VHS med önskan att ändra i tävlingsinbjudan
FS svar: På grund av speciella omständigheter så gör vi ett avsteg i regelverket och beviljar
er att uppdatera inbjudan.
B. Tävlingsansvarig, CJ
C. Framtid/Marknadsföring, JH
D. Kommunikation, MM, MN

E Bangruppen, UM, JS
F. Hemsidan, IS
G. Registergruppen, CJ
H. Utbildning, SH
I. GDPR, MM, MN
6. Styrelsens arbete
7. Ekonomisk Rapport, SM
8. Skrivelser
10.19.26 Otydlighet i sakfrågor, A Olsson VHS
Som förtroendevald känner jag att mitt uppdrag försvåras av SHCF otydlighet i sakfrågor och har
en önskan om att vi tillsammans strävar efter att arbeta lika och att inte ändra förutsättningarna
bara för att.
FS svar: Frågan bordläggs. Vi har bett om ett förtydligande och inväntar svar från VHS..

11.19.33 Begäran om strykning ur protokoll I. Neij
Begäran om strykning ur protokoll och begäran om bekräftelse på mottagande av skrivelse.
FS svar: Förbundstyrelsen fann att det finns skäl att ändra i protokoll 9/2019 som innehåller
en del olyckliga formuleringar. Dock kan texten ej strykas eftersom frågan legat på
dagordningen och beslut har fattats på de fakta som presenterades för styrelsen.
7HS via Ida Kunis Neij ställde frågan om ersättning för att live-streama från Skellefteå.
I förslaget som låg på FS bord, enligt mailväxling mellan Steinar och berörda, framkom det
att för att kunna livestreama från Skellefteå skulle Ida Kunis Neij med familj behöva ersättnng
för: 3000:- för bensin, boende tis-sön i Skellefteå, samt 700:- för ett Teliakort.
Kostnaden för boendet skulle enligt berörda, förbundet kolla. Kostnaden är beräknades på en
stuga för 2 personer, 2 barn samt 2 hundar till ca. 1200:-/dygnet detta blir en kostnad på totalt
10.000:Förbundsstyrelsen beslöt att ändra protokollstexten och skicka ut en ny version av protokoll 9.
8.19.22, Sponsring Ida, genom SHCF
- Det har kommit en förfrågan om SHCF vill sponsra Idas resa upp till Skellefteå för att kunna genomföra live
sändningar från SM.
FS Svar: Beslut: Förbundet sponsrar inte med 10.000 sek för resor till enskilda medlemmar. Utrustningen
kommer upp till SM med Werdelins och livesändningar kommer att ske. SHCF betalar kostanden för det simkort
som krävs för streamingen.

Ändras till:
8.19.22, Ersättning för livestreaming av SM, SH
- Det har kommit en förfrågan från 7HS om SHCF vill ersätta Ida Kunis Neij med familj för att de ska kunna
sköta livestreamingen under SM. Ersättning begärs för sim-kort, resa och boende. Resan beräknas kosta 3000
kronos och förbundets kalkyl för boende uppgår till dryga 7000 kronor. (i en stuga på en närbelägen camping)
FS Svar: Beslut: Förbundet ersätter inte med 10.000 sek för resor till enskilda medlemmar. Utrustningen
kommer upp till SM med Werdelins och livesändningar kommer att ske. SHCF betalar kostnaden för det simkort
som krävs för streamingen.

11.19.34 Förtydligande ang Whippet SM, 7HS
Skrivelse har inkommit med begäran om att få ta del av förslaget för förtydligande Whippet
FS svar: Frågan arbetas med och förtydligande kommer innan jul.
11.19.35 Tävlingskalender 2020, SHS A. Pettersson
Skrivelse med fråga om tävlingskalendern spikades på tävlingsledarmötet under SM-veckan.
FS svar: I minnesanteckningar från tävlingsledarmötet i samband med kongressen, utskickat
den 14 april 2019, framgår det att tävlingskalendern ska spikas på tävlingsledarmötet under
SM-veckan.
11.19.36 Förtydligande ang strykning av lopp, 7HS
Vill ha förtydligande om vilka regler om vilka regler som gäller när det gäller att stryka lopp
som är inbjudet till.
FS svar: Det är upp till tävlingsledningen att ta beslut på hur många lopp som ska köras under
en tävlingsdag. Inför nästa år uppmanar vi tävlingsledarna att i inbjudan, ange hur många
loppen kommer att prioritera i de fall det finns för många anmälda hundar.

11.19.37 Inköp av Fokus Hundkapp - Julutgåva
Fråga har inkommit om SHCF även i år vill köpa in eventuella överblivna tidningar de två
sista numren för att distribuera till exvis veterinärstationer i marknadsföringssyfte.
FS svar: Beslut att köpa in upp till max 15 st överblivna exemplar av de två sista numren av
Fokus Hundkapp. Syftet är att marknadsföra sporten även utanför gruppen som redan är
hundkappare.
9. Domarfrågor
10. Övriga frågor
-Skadeanmälan, Förtydligande angående skadeanmälning som kommer till SHCF – man blir inte
rödmarkerad för att man skickar in en skadeanmälan. Dock är det viktigt för statistiken skull att
alla skador inrapporteras, även när skada upptäcks dagen efter tävlingsdag eller vid
träningstillfälle på rundbana.
-Steinar meddelar den 1 september 2019 att han avgår ur styrelsen från och med idag. Detta på
grund av att han tycker att styrelsearbetet inte motsvarat hans förväntningar. Han kommer dock att
ingå i Marknadsförings- Framtidsgruppen som kommer att bildas som en grupp utanför styrelsen.
Jan Helgesson ansvarar för den från förbundets sida.
-Malin kontaktar dopingkommittén och efterlyser dopingsvar på prov som togs under SM.
11. Kalendarium, 2019
-Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje torsdag kl 19.00. Nästa möte 26 september
Planering för fysiskt möte för FS under höst/vinter samt ordförandekonferens, tävlingsledarmöte.
12. Mötets avslutande
Ordförande Una Modig avslutade mötet

