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Protokoll nr 6 2016 

Fört vid SHFK Styrelsemöte 2016-06-17, Hammarö  
 

Närvarande vid mötet: 
Johanna Lehman 
Inger Hillskog Roth 
Kerstin Eklund  
My Johansson 
Alexandra Karlsson 
 
Anmäld frånvaro: 
Margareta Löfgren                  
Pernilla Pöykiöniemi 
Maria Weinehall 
Tomas Englöf 
Lovisa Martinsson 
       

1. Mötets öppnande 
Johanna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  
2. Val av justerare 

My Johansson 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 2016-06-08 beslutat att inköpa bensincheckar till de förare som vunnit årets hund i  
FS& HTM, Årets nybörjare FS & HTM, samt Årets lag 2015. Johanna L deltog inte i beslutet. 
 
VU har per 16608 beslutat att Elsfborgs BK får slå ihop sin tävling till en dag den 2/7 då anmälningsan-
talet är mycket lågt. 

      
6. Kassören 

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

7. Sekreteraren 
Frågan om nästa års Årsmöte väcktes och diskuterades. Beslutades att upprepa förra årets agenda; 
Årsmöte ihop med tävling. Uppdrogs till sekreteraren att kontakta Kungsörs BK angående hyra av 
hallen den 18 februari alternativt den 25 februari och därefter ansöka om tävling i Hundaktiv. 
 
Nytt datum för nästa NKU-möte blir den 12 augusti; Rolf har fått info om att vi vill väcka frågan om 
saxade klasser på NM. 
 
Inbjudan från SHU till REPSKAPET den 24-25 september i Upplands Väsby.   
 

8. Information från SKK för kännedom 
CS-2 protokoll 2016 
 

9. Arbetsgrupper 
9.1 Domar- och utbildningsgruppen 

   På förekommen anledning vill styrelsen återigen uppmana våra auktoriserade domare att se över sitt     
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   medlemskap i klubben. Medlemskapet är en förutsättning för att få döma och följer auktorsationen. 
 
    Begäran om auktorisation för en ny domare förelåg. Det inkomna materialet förde med sig en rad 
    följdfrågor. Frågan bordlades i avvaktan på att svar på dessa utretts. 
 
   Behovet av en revidering av domarutbildningen diskuterades. Beslutades att en grupp bestående av de    
    tre domarutbildarna samt Johanna Lehman, My Johansson och Kerstin Eklund bildades med uppdrag  
    att gemensamt revidera domarutbildningen. 
                   
   9.2 Lokala arbetsgrupper 

               Lokal arbetsgrupp Jönköping arrangerar sin första Freestyletävling; Oktober twist den 1 oktober i     
                  Skövde, dubbla FS1 & HTM1. Styrelsen önskar lycka till! 
 
          9.3  Regelrevideringsgruppen 
                 Inget att rapportera. 
                                        
          9.4     Rosettgruppen  
                     Sandra har meddelat att hon avgår ur rosettgruppen: Styrelsen tackar för Sandras engagemang. 
                    Uppflytt-, diplom, certifikat och championatrosetter finns nu på lager som handhålls av My.     
                    Beställningar kan göras av såväl arrangörer som enskilda tävlanden. Detaljerad information 
                    finns på hemsidan/rosetter. 
  
        9.5      Tävlingsgruppen 
                    Uppmaning till de ledamöterna i styrelsen som är verksamma som tävlingsarrangörer att  
                    planera och ansöka om tävlingar för 2017 så snart som möjligt. 
 
                    Arbetet med att omarbeta tävlingsledarkompendiet fortgår. 
 
                    Diskuterades hur vi ska kunna finnas som stöd för våra nya arrangörer av tävlingar. 
                    Beslut att utse en kontaktperson i styrelsen för de nya arrangörer som 
                    funderar på att, eller ansöker om tävling. Beslutades att utse Kerstin E till kontaktperson för SHFKs 
                    arbetsgrupp Jönköpings tävling den 1 oktober.        
                      
                      SM och AFEC finalen 2016 
                      Kontakt upprättad med ansvarig på My Dog. En specifikation på vad vi behöver för att genomföra     
                      tävlingarna har upprättas och överlämnas till My Dogs kontaktperson Tommy och ett    
                      muntligt besked har givits oss med ok . Uppdrogs till Alexandra att bistå Maria med att  
                      återigen nå Tommy för att försöka få klart med avtalet mellan My Dog och klubben.  
                      Beslutade att lägga ut en preliminär plan för SM/AFEC finalen på hemsidan. 
                        
                     NM 2016  
                     Domarna är klara, avtal mellan SKK och SHFK gällande Nordiska Mästerskapets genomförande är 
                     påskrivna. Inbjudan är utskickad.   
                   

9.6 Webgruppen  
Arbetat med att kontinuerligt uppdatera klubbens hemsida fortgår och en stor mängd info har 
publicerats sedan förra styrelsemötet.  

 
9.7 Landslaget 

Styrelsen riktar ett STORT lycka till i Moskva till landslaget. Landslagets äventyr kan följas i  
AGRIA-bloggen som ligger på klubbens hemsida. 
 
Nästa uttagningsperiod närmar sig sitt slut och till OEC den 23-25 september har redan ett flertal 
anmält sig. Två lag är anmälda, tidpunkt för work shop satt till den 13-14 augusti i Haninge 
Hundhall, som vänligen sponsrar landslaget med hallhyran! 
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9.8 Sponsorgruppen 
Rapport från Lovisa förelåg, trots att ett 20-tal intressenter fått frågan om sponsring av klubben, 
så har ingen nappat. Mycket svårt att få till stånd ett fungerande samarbete.  

Rapport från Maria; angående underlag för avtal med Agria. Diskuterades och antogs med smärre 
tillägg/ändringar.  

9.9 Hundaktiv/ny tävlingsplattform 
Bordlagd fråga angående ny tävlingsplattform återupptogs. Offert från Communicom HB avse-
ende utveckling av Hundaktiv förelåg. Efter ingående diskussion beslutades att anta offerten. 
Till kontaktperson mellan Communicom/Kalle Weidt och styrelsen utsågs My Johansson som 
kommer att följa arbetet ingående. Arbetet kommer att igångsättas omedelbart med mål att den 
nya tävlingsportalen ska kunna vara igång 2017-01-01. 
Diskuterades finansieringen. Beslutades att det överskott som freestyletävlingar som arrangeras 
av SHFK centralt eller via arbetsgrupper2016-2017 öronmärks till den nya tävlingsplattformen. 
Bordlades frågan om hur stor kostnadsökning som kommer att läggas på respektive tävlingsan-
mälan.   

11.   Nästa möte 
         Nästa möte fredagen 18 augusti 19.00, telefonmöte. 

12.   Mötets avslutande 
        Johanna avslutade och tackade för ett givande möte. 
 
Protokollförare 
 
 
_____________________________ 
Kerstin Eklund, sekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
-----------------------------------------------------              ----------------------------------------------------- 
Johanna Lehman ,ordförande   My Johansson, justeringsman     


