
Styrelsemöte 3
Tid: 22-03-14 Plats: Digitalt via Teams kl. 20.00

Närvarande: Ewa Johansson, Håkan Sevholt, Ann-Marie Frendin, Jinny
Balogh & Rikke  Greve

§1 Mötet öppnas

Ordföranden Ewa Johansson hälsar välkommen.

§2 Val av justerare

Jinny Balogh

§3 Genomgång av föregående protokoll/uppföljning av pågående frågor

Till nästa styrelsemöte:  Ann-Marie kollar med Vägverket ang v 41.

§4 Rapporter:

a. Ordförande

Ann-Marie anmäler till kongressen.

b. Vice Ordförande

-

c. Sekreterare

Dagordning med teamslänk till medlemsmöte 22-03-19  och
funktionsbeskrivning utskickad även till senast nytillkomna medlemmar.



d. Kassör

-

e. Ledamot

-

§5 Inkomna skrivelser

§6 Svar till SHCF på munkorgsfrågan (Whippet)

“7HS har på medlemsmöte diskuterat att vi står bakom förslaget att
godkänna plastmunkorgar på tävling. Anledningen är att det för whippet i
dagsläget endast finns två sorters godkända munkorgar som passar och
ingen i mjukare material som flera känner är säkrare för hunden vid ev.
krockar och fall, samt harstopp.

Eftersom det är i allas intresse att alla hundar ska kunna ha en munkorg
som passar den enskilde individen bäst så är det bara positivt om det
finns fler modeller att välja på.

Det har varit diskussioner kring huruvida plastmunkorgarna är hållbara
nog men det har framkommit att modellen som står för godkännande är
en hårdare och stabilare modell (DMAC 300) än den som använts på
tävling på rundbana tidigare (DON PARE No. 103) och denna anser 7HS
ska få användas på tävling.

7HS styrelse”

§7 Medlemsmöte, arbetsdag 19/3

Rikke mailar ut vad som behöver göras på arbetsdagen till medlemmarna.

§8 Klubbens ekonomi

Ligger för närvarande - 20 000 kr.



Förhoppningsvis kan en del av ekonomin hämtas in på träningar då de i år
planeras att genomföras med tätare intervall. Vi hoppas också att vi får statlig
ersättning för elen. Vi behöver också tänka på att antalet tävlingar är färre i år
och då behöver vi också tänka på att intäkter på annat.

Håkan skickar ut resultatrapport till styrelsen.

Ett förslag kan vara att ha släphare i anslutning till de ordinarie träningarna. Vi
tar med det till nästa  medlemsmöte.

§9 Tävling

- Bekräftelse återlämnade tävlingsdagar

Bekräftelse inkommet.

30/4, 21/8 samt 24/9.

- Diamantjakten

Inga graderade lopp på whippet.

Viktigt att fylla loppen. Inga graderade lopp. Lotteriet ska betala
diamanterna 2000 kr får vi in på lotteriet.

Priser: 400 kr, 350 kr och 300 kr. Mike jobbar med att få in hp och priser
från främst Doggy.

- Tidigare lopp:

Rubriklopp 7hs

Boråstiken

Jubileumsloppet – 2 åringar

7hssprinten

7hs Old Dogs

7hsstayern



Debutantloppet

Västgötaloppet

Kråkwhippen

Övriga lopp

Antes Minneslopp

Magentas lopp

Vårlotteriloppet

Höstlotteriloppet

§10 Träning

Ambitionen är att komma igång så snabbt som möjligt. När tjälen släppt
kommer banan iordningställas.

Jinny föreslår prova på dagar för att skapa intresse för sporten och info kan med
fördel läggas på FB.

§11 Övrig verksamhet på vår anläggning

- Vi behöver fundera kring hur vi strukturerar upp vår verksamhet på banan
så att det blir tydligt för våra medlemmar. Påbörja det arbetet inom kort -
klart till halvårsskiftet.

Jinny föreslår ett “schema” för evenemang på banan och när dessa sker
för att få en tydlighet och transparens.

Förslag från Ewa: Alltid ha samma dagordning och lägga till ev nya
punkter som tillkommer.

§12 Bilbingoansökan

Vi funderar vidare på ett datum för medlemsmöte med fokus på bilbingo.

- Var och en i styrelsen drar ut Bilaga A och fyller i. Ta med det ifyllda
dokumentet till arbetsdagen den 19/3.



§13 Sponsorer

Bordlades

§14 Reparationer och underhåll

Bordlades

§15 Funktionärer

Bordlades

§16 Övriga frågor

- FB medlemsgrupp.

Jinny sätter upp regler för inlägg och vad som ska läggas in på sidan så att
innehållet främst rör hundkapp.

Jinny plockar bort de som inte är medlemmar under 2022 på medlemssidan
på FB.

Information om att detta kommer att ske läggs ut på FB först.

§17 Nästa möte

11/4 kl 20-21

Ordförande: Ewa Johansson Sekreterare: Rikke Greve

Justerare: Jinny Balogh




