Protokoll för förbundsstyrelsemöte 13/2019
Plats: telefonmöte
Tid: 31 oktober 2019
Närvarande: Una Modig, Solveig Marklund, Camilla Johansson, Christel Tevin, Isabella
Ståhl (från punkt 6) Jan Helgesson 19:45
Frånvarande: Malin Månsson, Jonas Svensson, Maritha Nordström
1.Mötets öppnande
- Ordförande hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Sekreterare: Solveig Marklund
Justerare: Camilla Johansson
3. Fastställande av dagordningen
-Dagordningen fastställdes
4. Föregående protokoll
-Är utskickat
5. Rapporter
A. Ledningens rapport, UM, MM, MN
-Vi har fått en enkät: Input till studie vid Handelshögskolan som är ifylld och inskickad.
-7HS har ansökt om att få byta tävlingsdag från söndag till lördag sista tävlingshelgen för året. FS
har godkänt det utifrån att det inte krockar med något annat sällskaps tävling.
Beslutades att godkänna ändring av dag.
B. Tävlingsansvarig, CJ
Inkommen fråga, M Berglund
Om det bjuds in till elitlopp på kort. Hur lång ner i listan på hundar som anmält till kort skall
tävlingsledaren fråga om man vill springa? skall man fråga till loppet fylls och en K19 hund som
tackar nej inte får springa kort?
FS Svar:
- Ett elitlopp går uppifrån enligt rankinglistan och där klasskillnaden gäller om man ej har
skrivit loppets namn.
- Man kan aldrig tvinga någon att vara med i Elit. Men har man en hund inom
klasskillnaden (3) och ej vill vara med , kan man byta distans eller ej vara med i tävlingen.
- Har man en hund som ej har högklass och har skrivit loppets namn. Får man vara med i
mån av plats.
- Man får aldrig ta bort den högst klassade hunden i ett elitlopp. Om man inte får ihop 4 st
hundar utgår loppet.

-

-

Man kan aldrig tvinga någon att gå i ett lopp som den ej har klass för. Man vill ha jämna
lopp för alla, därför går man inom klassgränserna.
Exempel: 2 st k6 hundar anmälda (elit i övrigrutan) och 1 st k10 hund anmäld (ingen text i
övrigrutan) och 1 st k15 hund anmäld (elit i övrigrutan). Tyvärr går det inte sätta ihop ett
Elitlopp på dessa hundar utifrån att det skiljer för många klasser mellan k6 och k10 och
det blir för få hundar för att man ska kunna köra ett Elitlopp där det ska vara minst 4
hundar. Men, tävlingsledaren får ringa till hundägarna på rankinglistan och fråga om de
vill vara med. Men de får inte tvinga dem till att ställa upp i ett lopp med klasskillnad
enligt ovan.
Hunden behöver inte byta distans om det finns hundar inom klassgräns.

-7Hs inkommit med en fråga om att den 9/11 få köra ett stayerlopp som tidigare utgått.
FS Svar: Inga tillägg i inbjudan. Alltså svar nej
C. Framtid/Marknadsföring, JH
Förslag sponsoravtal
-Jan rapporterade om vad som händer i marknadsföringsgruppen, de har haft ett par telefonmöten,
samt lämnat ett sponsorförslag, de jobbar vidare med sällskapen angående förslaget.
D. Kommunikation, MM, MN
-Bordlades då ingen ansvarig fanns med på mötet.
E Bangruppen, JS
Skrivelse från L Marklund:
Angående att hundarna kom ikapp haren och det kunde gått illa.
FS svar: Bangruppen har varit i kontakt med Alingsås och fått svar att anledningen till att haren
slirade var att rälsen var blöt.
-Bangruppen har gett förslag: ej köra haren vid värsta regnskurarna avvakta, Att harförare bör ha
vana och erfarenhet att köra haren vid regnväder, då det fordras särskild uppmärksamhet vid dessa
tillfällen. Stanna haren om hundarna hinner ikapp.
Förslag: Bangruppen får fundera vidare över och komma med förslag för åtgärder för att ”sågar”
inte ska slira vid blöt väderlek.
F. Hemsidan, IS
-Nya Hemsidan är igång och uppdateras fortlöpande, den tidigare hemsidan uppdateras också
fortlöpande tills allt är klart. Nya uppgifter skickas till Isabella Ståhl. Bra om alla hjälps åt för att
få in nya uppgifter.
G. Registergruppen, CJ
Registergruppen har upplevt att de fått en del obefogad kritik under tävlingssäsongen. Det är
viktigt att alla hundkappare tänker sig för hur de uttrycker sig på till exempel sociala medier.
Alla som jobbar ideellt lägger ned mycket tid och det är viktigt att visa att det uppskattas. Ställ
frågor till rätt person och kom in med konstruktiva förslag till olika grupper.
H. Utbildning,
- Inget att rapportera.
I .GDPR MM, MN
-Inget att rapportera

6. Styrelsens arbete
Planering ordförandekonferens och styrelsemöte den 22 nov – 24 nov.
Adress: Bristagatan 22, 195 60 Arlandastad. Gratis transferbuss, utanför terminalen på Arlanda.
Ordförandekonferens och tävlingsledarmöte är kallat till lördagen den 23 november.
Sista anmälningsdag 8 nov.
Uppmaning till sällskapen att gå igenom stadgan och komma med förslag på eventuella ändringar.
FS har inga förslag till ändringar i stadgan.
7. Ekonomisk Rapport, SM
-På Bg finns idag 193 622 kr. Solveig skickat ut påminnelser angående veterinärfakturor och
rapportering, inbetalning av veterinäravgift och licensavgift. Vissa problem med att en del
sällskap ej fått fakturor för 2018 från jordbruksverket ännu.
8. Skrivelser
8.37.1912 Tävlingskalender, Linus Ikonen 7HS Styrelse
- Tas upp på kommande tävlingsledarmöte 23 november
11.1.1805 Dopingkommissionen, J Pettersson UM
Dopingkommissionen hade möte den 23 maj, Jonna kommer att skicka protokollet från mötet till
oss, har inte kommit ännu.
Una har fått meddelande från Jonna att protokollet inte är klart än.
-Avvaktar protokollet
10.19.26 Otydlighet i sakfrågor, A Olsson
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.
Utifrån att A Olson inte sett/fått mailet med frågan ovan så är den skickad på nytt och vi inväntar
svar från henne.
-Inget nytt svar kommit

8.38.1912 Tävlingskalender 2020, SHS A. Pettersson
-Tas upp på kommande tävlingsledarmöte 23 november
8.39.1912 Målfoton, R Wiggfalk
R.Wiggfalk tycker att 3 målfoton inte stämmer med sluttid. Önskar att SHCF begär in målfotona
och granskar dessa för ny bedömning.
-FS svar: SHCF har fått in målfoton från samtliga lopp aktuell tävlingsdag och de är granskade av
SHCF. Midlandas funktionär har gjort en helt korrekt bedömning av samtliga målfoton.
9. Domarfrågor
ÖHK-NoHs önskar få Jan Helgesson godkänd som B-domare
-FS godkänner Jan Helgesson som B-Domare. Kent Andersson SHS Godkänns som A-Domare.
Fråga om vem som godkänner B-Domare diskuterades, godkännande går via domargruppen vad
beträffar A och B domare, FS tar besluten. Viktigt att domargruppen kommer igång med sitt
arbete.
10. Övriga frågor
-Jan Helgesson påpekar att det är viktigt att se över så inte i möjligaste Rundbanetävlingar
Whippet kolliderar med Whippet Race

-SM ansökan för 2021 ska vara FS tillhanda senast 1 december 2019.
11. Kalendarium, 2019
Telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje torsdag kl 19.00. Nästa möte sker fysiskt den
22-24 november.
12. Mötets avslutande
- Då telefonlinjen bröts ca 20:45 och det inte gick att få igång så avslutade ordförande Una Modig
mötet via FB

