Protokoll för ordförandemöte 1 juni 2020
Plats: Telefon
Tid: 1 juni 2020 kl 19.00
Närvarande: Una Modig (FS), CIM (Janette Holst), NHK (Maritha Nordström), 7HS (Magnus
Rosengren),, ÖHK/NoHS (Hanne Andersen) VHS (Ann-Sofie Olsson), SHS (Erik Kleväng
Callert), GHS (Mona Ståhl), MiHK (Mikael Olsson), Skellefteå (Nils Marklund),
Camilla Johansson (FS), Jan Helgesson (FS), Jonas Svensson (FS), Christel Tevin (FS), Linus
Ikonen (FS)
Frånvarande: SDA/GHK (Christer Andersson),

1.Mötets öppnande
Ordförande Una Modig hälsade alla välkomna
2. Beteenden hos vissa medlemmar
På tidigare möte beslutades:
Ordföranden i sällskapen ansvarar för att informationen sprids till medlemmarna och att frågor
angående detta beslut går via sällskapens styrelser.
Hur är de beteenden som strider mot vår policy hanterade i sällskapen?
Det verkar som att beslutet av att inte ha tävling har kommunicerats på olika sätt i sällskapen.
Detta har lett till inlägg på sociala medier som inte gynnar sporten. Sällskapen ska kommunicera
ut SHCFs policy för bemötande till alla sina medlemmar, den ska vara känd av alla. Det är
styrelsen i sällskapet som ansvarar för att hantera olämpligt beteenden på sociala medier och i
övrigt. Ordförande i varje sällskap ansvarar för att sprida korrekt information och fakta kring
beslut som fattas på ordförandemöte.
3. Beslut om tävling
Vilka besked från regering och/eller myndigheter behöver vi få för att kunna öppna upp för
tävlingsverksamhet?
Tillsammans med ordförandena från sällskapen beslutade FS att from 14 juni får de sällskap som
vill och kan arrangera tävling göra det. För att anordna tävling gäller följande:
• Regelverk ska följas
• Bibehålla ett gott djurskydd
• Veterinärbesiktning av hundarna innan tävling ska gå korrekt till
• Direktiv/rekommendationer/allmänna råd från regering, folkhälsomyndigheten eller annan
myndighet ska följas
• Sällskapen ska hålla sig uppdaterade om nya direktiv kommer
• Den checklista som SHCF har tagit fram som gäller specifikt under Corona-perioden ska
följas. Den ska fyllas i och skickas in till SHCF och ska godkännas av FS innan tävling
• Egenkontroll/besiktning av banan ska vara genomförd och inskickad till SHCF

•
•
•

Inga storlopp, endast raka enkla lopp får köras
I tävlingsinbjudan ska det tydligt framgå vad som gäller kopplat till regeringens,
folkhälsomyndighetens eller annan myndighets direktiv/rekommendationer/allmänna råd.
Till exempel restid (1-2 timmar) till tävlingsbanan.
Det åligger arrangerande sällskap att stå för hela kostnaden för veterinär etc.

Skulle direktiv komma som ytterligare ställer krav/ger lättnader kring exvis resande eller antal
personer som får samlas så ska sällskapen anpassa sina tävlingar efter dessa.
4. Medlemskap i flera sällskap
Det har kommit fram att ett antal personer har medlemskap i flera sällskap. Enligt stadgan kan man
bara vara medlem i ett sällskap.
Frågan diskuterades och utifrån dessa kommer FS att återkoppla i frågan.

5 (3). Övrigt
Alla är överens om att vi behöver hjälpas åt särskilt mycket under den prövande tid vi befinner oss
i. Vi vinner alla på att hålla sams, det gynnar sportens tillväxt att vi alla håller en god ton och
respekterar beslut.
6 (12). Mötets avslutande
Ordförande tackar för ett givande möte med bra synpunkter.

