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Protokoll nr 7 2016 

Fört vid SHFK Styrelsemöte 2016-08-18, telefonmöte. 
 

Närvarande vid mötet: 
Johanna Lehman 
Inger Hillskog Roth 
My Johansson 
Tomas Englöf 
Lovisa Martinsson 
Maria Weinehall från punkt 9.8 
Alexandra Karlsson from  punkt 9.9 
Anmäld frånvaro: 
Pernilla Pöykiöniemi 
Kerstin Eklund  
Oanmäld frånvaro: 
Margareta Löfgren                  
      

1. Mötets öppnande 
Johanna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
My Johansson valdes att föra anteckningar för mötet. 

  
2. Val av justerare 

Tomas Englöf valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

4. Godkännande av föregående protokoll 

Genomgång av protokoll nr 6-2016  som godkändes och lades till handlingarna med justering av 

veckodag för dagens möte torsdagen den 18 augusti. 

5.  Redovisning av VU-beslut  
    VU har per 2016-07-03 beslutat att tillstyrka Angelika Johanssons auktorisation som domare.  
    VU har per den 2016-08-04 beslutat att avslå SHFKs arbetsgrupp Hallsbergs dispensansökan om att 
    arrangera  tävling i september med motivation att det är alltför kort varsel.  
    .    

6. Kassören 
Ekonomisk resultat- och balansräkning per dagens datum förelåg. Styrelsen konstaterade att klubbens    
ekonomi är god och ligger bra mot budget. 
 
Informerade kassören om att anmälningsavgiften för tävlingar arrangerade av SHFKs lokala 
arbetsgrupper måste ha  olika summa, detta för att underlätta den ekonomiska redovisningen 
Vidare informerade kassören om vikten av att arvoden och övriga utlägg redovisas i avsett dokument 
för redovisning före dessa skickas in till kassören. Info om detta läggs ut på hemsidan/tävling. 

    
7. Sekreteraren 

Information från sekreteraren: 
Årsmöte 2017 Kungsörshallen är bokad och tävling är ansökt samt godkänd och ligger ute på 
Hundaktiv.  datum 2017-02-18. 
På OEC mötet den 23:e september i samband med OEC tävlingen deltar Kerstin Eklund och Anita 
Axelsson. 
Från NKU möte 12 augusti där Rolf är representant, fanns några frågeställningar inför NM: 
Önskvärt från deltagare är matta i uppvärmningsytan då det tidigare varit betonggolv vilket inte är bra 
att värma upp på. Styrelsen ser över detta. 
Önskemål om specialpris för lag med högsta genomsnittliga poäng, detta röstade styrelsen enhälligt   
nej till. 
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8. Information från SKK för kännedom 

CS-3 protokoll 2016 
 

9. Arbetsgrupper 
9.1 Domar- och utbildningsgruppen 

       Inofficiella domarkonferensen- utskick med program kommer att ske senast andra veckan i    
       september.        
       Revidering av domarutbildningen påbörjas inom kort. 
       Domarutbildning 2017- förslag på ort och datum förelåg- Karlstad 7-9/4 2017 . Förslaget godkändes     
       av styrelsen. 
                   
   9.2 Lokala arbetsgrupper 

               Inget att rapportera 
 
          9.3  Regelrevideringsgruppen 
                  Våra nya regler godkända med små justeringar. 
                  Johanna tillfrågar person om hjälp med översättning till engelska. 
                                        
          9.4    Rosettgruppen  
                    Rosetterna säljer bra. 
                    Rutinerna för återleverans av rosetter till klubben från tävlingsarrangöre behöver ses över då det   
                    tar orimligt lång tid, dock är läget under kontroll. 
                    Rosettansvariga My efterlyser budget för inköp av rosetter till SM och NM. Utlovas att presenteras 
                    senast på nästa styrelsemöte. 
  
        9.5      Tävlingsgruppen 
                    Viktigt att nå ut med de nya reglerna 2017 angående att ansökan om tävling skall lämnas in minst     
                    6 månader innan 
                    My lägger ut information på hemsidan samt i Facebookgruppen. 
                    AFEC kvaltävlingarna är uppbokade 8st 2016. Finalen genomförs den 7 januari 2017 på My Dog 
                    Svenska Mässan, Göteborg.  
                    SM FS/HtM- AFEC Final My Dog ekonomisk kalkyl och domarförslag förelåg, förslaget godkändes   
                    av styrelsen. 
                    NM 2016 -Rapport från NKU möte per den 160812  
                    Arbetet fortskrider med uppdatering av TL- kompendiet.   
                

9.6 Webgruppen  
Arbetar löpande med uppdateringarav hemsidan  

 
9.7 Landslaget 

Landslaget till OEC uttaget och Workshop genomförd 13-14 augusti. Haninge Hundhall sponsrade 
med träningstid vilket vi tackar för! Info om landslaget finns på klubbens hemsida. 
Utvärdering utav Moskva lagets resa kommer att genomföras. Johanna ansvara för att denna blir 
gjord efter OEC i Österike. 
Agria Bloggen är viktigt att den hålls uppdaterad. OEC landslaget är igång med löpande bloggin-
lägg. 
Landslaget 2017 
Uttagning -Styrelsen beslutar att uttagningen sker på samma vis som 2016.Landslagets admin- 
grupp håller i uttagningarna samt ser över kvalperioderna 2017. 

Datum för 2017 års Internationella Mästerskap 
OEC 25-27 augusti Balen, Belgien 
NM preliminärt 4-5 november Herning, Danmark 
VM World Dog Show  9-12 november Leipzig, Tyskland. Oklart i dagsläget om det blir VM i free-
style.  
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9.8 Sponsorgruppen 
Avtal med Agria 2017 och framåt: Maria rapporterar att vår kontaktman på Agria är sjukskriven och hon in-
väntar att han kommer tillbaka.  
Ny huvudsponsor: Arbetet fortskrider med att knyta nya sponsorer till klubben. 
Johanna startar en Facebook-grupp för vidare diskussioner 

9.9 Hundaktiv/ny tävlingsplattform 
Styrelsens förslag på namnet på nya versionen utav hundaktiv kommer bli Nya Hundaktiv, My 
kontaktar Magnus och informerar.  
Rapport från Kalle att arbetet fortskrider. Nästa möte med My sker i mitten på september. Jo-
hanna vidarebefordrar mail till My angående önskemål från SKK om nya hundaktiv. 
Bordlagd fråga- om hur stor kostnadsökning som kommer att läggas på respektive tävlingsanmä-
lan, fortsatt bordlagd. 

10. Inkommen skrivelse 
      Från medlem- Angående dubblerade starter vid freestyletävlingar Skrivelsen diskuterades av  
      styrelsen. Uppdrogs till Johanna att utifrån diskussionen, svara brevskrivaren. 

11. Utgående skrivelse 
      Till domare- från styrelsen genom Johanna Lehman 

12. Övriga frågor 
       Monter för klubben på Stockholms Hundmässa samt My Dog. My kollar upp möjligheterna för detta.   
 
13.   Nästa möte 
         Nästa möte torsdagen 15 september 19.00, telefonmöte. 

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


