Protokoll förbundsstyrelsemöte 15/2020
Plats: Skype
Tid: 17 oktober
Närvarande: Una Modig, Jan Helgesson, Solveig Marklund, Jonas Svensson, Camilla Johansson,
Maritha Nordström, Anki Sinkkonen, Isabella Ståhl
Frånvarande: Christel Tevin
1.Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna
2. Val av sekreterare och justerare för mötet
Sekreterare: Maritha Nordström
Justerare: Jan Helgesson
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll är utskickat
5. Rapporter
A. Ledningens rapport, UM, MN
-SHS har ansökt om extra tävlingsdag den 15 november. Ansökan är beviljad.
-Förslag och förbättringar kring skötsel av banorna har inkommit och dessa är vidarebefordrade
till bangruppen.
-7HS har meddelat att de kommer att provköra en spelsite på tävlingen den 10/10.
-7HS har ansökt om att få ändra Tia Dalma Memorial från ett veteranlopp till ett sprintlopp.
Ansökan är beviljad.
-En rödmarkerad hund har blivit inlottad i lopp. Diskussioner har förts kring huruvida den ska
kunna lottas in eller inte. Beslutats att den inte kan lottas in.
A.1. Corona:
Utvärdering av hur säsongen har fungerat utifrån Coronaperspektivet inklusive Alternativa SM,
vad har gått bra? Vad hade vi kunnat göra annorlunda?
Sammanfattning: En balansgång i besluten med många olika viljor inom hundkappen. Styrelsen
känner att det är positivt att säsongen avlöpt på ett helt ok sätt. Vi konstaterar att utifrån
balansgången och svårigheterna med de ibland snabba och ibland utdragna beslut som har tagits
har styrelsen fått en blandning av positiv feedback och har också fått en del kritik, ibland
personlig, som inte alla gånger känts relevant/befogad.
Det finns tendenser på en viss ”avslappning” i att följa restriktionerna nu en bit in på säsongen,
det är läge att påminna om att det är viktigt att hålla i, hålla ut, särskilt nu när smittan tar ny fart.
Inför nästa säsong får vi ta diskussion kring riktlinjer etc.

B. Tävlingsansvarig, CJ, CT
Förtydligande, rankinglistorna ska publiceras på sällskapens hemsidor.
Detta enligt regelverket punkt F3 Upprättande av rankinglista:
Anmälda hundar rankas alltid per anmälningstidens utgång, Rankinglistan ska publiceras på
sällskapets hemsida efter klockan 12 på måndagen (eller motsvarande vid veckodagstävling) utan
ifyllda kommentarer.
C. Framtidsgruppen, JH
- Ny grupp är startad, i den ingår förutom Jan Helgesson Anki Sinkkonen, Steinar Holmström,
Malin Månsson, Peter Lindström och Claes Trulsson. Gruppen planerar för ett möte inom kort.
D. Bangruppen, JS
En godkänd banbesktning av SHS bana är genomförd och sanktion för tävling beviljad. Tävlingen
efter avlöpte väl.
7HS bana är besiktigad och även den godkänd. Västerås bana besiktas idag, 17 oktober.
Bangruppen har kontaktat banansvarige för banor som har motorhare för att diskutera eventuella
åtgärder för att säkerställa säker drift på dem.
E. Hemsidan, IS
Målbilden är att den nya hemsidan ska vara uppdaterad och material är överflyttat från den gamla
till den nya senast den 1 januari 2021. Den gamla kommer fortsatt att vara den som används för
register och tävlingsanmälan.
F. Registergruppen, CJ
Inget att rapportera.
G. Utbildning, IS
Utbildningsmaterialet är publicerat på hemsida och Facebook. Positiv respons har kommit på
materialet!
H. GDPR MN
Kommer att arbetas löpande med vid behov, punkten tas bort från dagordningen.
6. Styrelsens arbete
6.2.1914 Dopingprovtagning vid extrem värme.
FS beslut: Utifrån att omständigheter skiljer sig mellan olika tävlingsdagar så får FS ge
instruktioner till sällskap som ska ta dopingprover inför varje tillfälle, ev undantag etc.
6.9.1915 Ramverk för arbetsgrupper
Ramverk fastställs och publiceras på hemsidan.
6.3.13/2020 Möten hösten 2020
Planerar för ett ordförandemöte och tävlingsledarmöte under hösten 2020. Mötet kommer att bli
digitalt.

6.4.15/2020 Tävlingskalendern 2021
FS vill jobba mot en tävlingskalender som är mer statisk. Tanken är att tävlingsdagarna ligger
fördelade på samma dagar och sällskap från år till år, med möjlighet till vissa förändringar. Det
skulle ge hundkapparna möjlighet att planera in flera år framåt. En arbetsgrupp bestående av Una,
Camilla, Anki och Jonas sätts samman för att arbeta vidare med ett förslag som utgår från
sällskapens önskemål.
7. Ekonomisk Rapport, SM
Kassören föredrog det ekonomiska läget, vi följer budgeten. På kontot har vi i dagsläget 158 948
kronor.
8. Skrivelser
8.19.10/2020 Ang spel på hundar, H Sevholt
Håkan Sevholt och Erik Kleväng Callert gästade mötet och presenterade koncept för banspel via
internet.
7HS och SHS önskar att SHCF löser en licens som gäller samtliga banor och uppdrar åt dem att
köra igång spelet för att sedan kunna rulla ut på fler banor när teknik och koncept är klart.
FS beslut: FS är positiv till initiativet och beslutar att SHCF köper licens förutsatt att den
omfattar samtliga sällskap och kostar 5000 kronor. Vi bjuder in alla sällskaps ordföranden så att
Håkan får dra konceptet för dem. Syftet är att alla sällskap ska få samma information och
möjlighet att ta ställning till om fler har intresse och resurser för att vara med när spelet är igång.
FS beslutar att Håkan är kontaktperson för spelet och att Jan H är hans ingång till FS.
9. Domarfrågor CJ, MN
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor
11. Kalendarium, 2020
Telefonmöten hålls normalt sista torsdagen i varje månad kl 19.00
12. Mötets avslutande
Ordförande Una tackade för ett bra möte och avslutade.

