Svenska Hundfreestyleklubben
Ansluten till Svenska Kennelklubben

Protokoll nr 5 2016
Fört vid SHFK Styrelsemöte 2016-05-19, telefonmöte
Närvarande vid mötet:
Johanna Lehman
Margareta Löfgren
Inger Hillskog Roth
Kerstin Eklund
Alexandra Karlsson
Maria Weinehall
Tomas Englöf
Lovisa Martinsson
Anmäld frånvaro:
My Johansson
Pernilla Pöykiöniemi
1.

Mötets öppnande
Johanna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Val av justerare
Lovisa Martinsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes efter ett antal tillägg.

4.

Godkännande av föregående protokoll
Genomgång av protokoll nr 4-2016 som godkändes och lades till handlingarna.

5.

Redovisning av VU-beslut
VU har per den 2016-04-26 beslutat att tillstyrka dispens från tre-månaders regeln för SPKK att arrangera freestyletävlingar den 16 juli 2016 på klubben rasspecial i Jönköping.

6.

Kassören
Ekonomisk resultat- och balansräkning per dagens datum förelåg. Styrelsen konstaterade att klubbens
ekonomi är god och ligger bra mot budget.

7.

Sekreteraren
SKK/Ptks Funktionärsstipendium diskuterades. Beslutades att Kerstin och Inger knåpar ihop en text
som kan läggas på hemsidan, med uppmaning till medlemmarna att föreslå stipendiat.

8.

Information från SKK för kännedom
Information angående livestreaming/videofilmning
Information angående vaccinationer
Information från PTK som beslutat att avskaffa kontaktpersoner för verksamhetsklubbarna.

9.

Arbetsgrupperna
9.1 Domar- och utbildningsgruppen
Inget att rapportera
9.2 Lokala arbetsgrupper
Inget att rapportera
.
9.3 Regelrevideringsgruppen
De justerade reglerna är inskickade till SKK.
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.
9.4

9.5

Rosettgruppen
En offert från InterSilvi föreligger. Efter genomgång konstaterar styrelsen att den ser bra ut, vad
gäller utseende på rosetterna, priser samt leveransvillkor.
Beslutade att anta offerten om nuvarande leverantör inte uttryckligen kan utlova leverans av det
antal rosetter vi är i behov av.
Uppdrogs till Maria att höra sig för med vår nuvarande leverantör.
Tävlingsgruppen
AFEC kval tävlingar
Förslag förelåg att godkänna att Holmsunds BK 3 september får AFEC kval. Beslutades enligt
förslaget. Därmed är åtta kvaltävlingar uppbokade under 2016.
Nuvarande tävlingsledarkompendium är under omarbetning. Ett reviderat kompendium kommer
inom kort att presenteras.
Förelåg förslag om hur att hantera till antalet stora klasser på våra freestyletävlingar.
Beslutades att anta förslaget och att maila ut beslutet till våra arrangörer av freestyletävlingar.
Diskuterades och beslutades att i samma mail återigen puffa för 6-månadersregeln för ansökan
av tävlingar 2017.
SM och AFEC finalen 2016
Kontakt upprättad med ansvarig på My Dog. En specifikation på vad vi behöver för att genomföra
tävlingarna ska upprättas och överlämnas till My Dog snarast. Ansvariga för detta; Maria,
Alexandra och Kerstin.
NM 2016
Domarinbjudningar är utskickade., avtalet SKK-SHFK angående NM och SM är klara.

9.6

Webgruppen
Årslistorna är publicerade med information om att medlemskap för förarna krävs för att få tillgodaräkna sig resultaten.
Konstaterade styrelsen att hemsidan uppdateras mer frekvent och att information nu flödar ut
till klubbens medlemmar.

9.7

Landslaget
Work Shop genomförd den 7-8 maj med träning och information. Agriaprofilartiklar samt övriga
sponsorartiklar delades ut till landslagsdeltagarna.
Landslagets blogg i Agrias regi bör startas upp/ dras igång igen. Johanna ansvarig för att detta
blir av.
Anmälan till OEC har öppnats och löper till 10 juni. Den stängs alltså tidigare än då vår kvalperiod
är slut. Kerstin har inhämtat lov från organisationen av OEC att vi får anmäla lag ”inblanco ” och
återkomma med namn på ekipagen efter den 27 juni. Kerstin ombesörjer att två lag från Sverige
anmäls innan den 10 juni.

9.8

Sponsor
Avtal med Agria from 2017 och framåt är på gång meddelar Maria.
Sponsorgruppen jobbar också med att knyta ny huvudsponsor till klubben.

9.9

Hundaktiv/ny tävlingsplattform
Erbjudande från SBK för klubben att ansluta sig till SBK tävling med en till klubben anpassad tävlingsportal. Diskuterades ekonomiska konsekvenser och hur att lösa dessa.
Beslöt att be den person, som inkommit med intresse för att utveckla Hundaktiv/ny tävlingsportal, att snarast inkomma med en offert på kostnaderna. Frågan bordlägges därmed tillsvidare.
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10. Inkomna skrivelser:
OEC möte den 23 september 2016 vem/vilka representerar Sverige på mötet? Frågan bordlägges till dess
landslaget är utsett.
Info från Rolf Gustavsson att NKU mötet i maj är uppskjutet till i augusti
Från Pernilla P. med tack för omtanken
11. Nästa möte
Nästa möte fredagen 17 juni. Mötet avhålls på Equality Lines anläggning i Karlstad med start 18.00
12. Mötets avslutande
Johanna avslutade och tackade för ett givande möte.
Protokollförare

_____________________________
Kerstin Eklund, sekreterare

Justeras

----------------------------------------------------Johanna Lehman,ordförande

----------------------------------------------------Lovisa Martinsson, justeringsman
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