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Protokoll nr 9 2016 

Fört vid SHFK Styrelsemöte 2016-10-27, telefonmöte. 
 

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

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

 
2. Val av justerare 

Pernilla Pöykiöniemi valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med ett par tillägg. 

4. Godkännande av föregående protokoll 

Genomgång av protokoll nr 8-2016  som godkändes och lades till handlingarna. 

5.  Redovisning av VU-beslut  
    Inget att rapportera. 
    .    

6. Kassören 
Bordlagd fråga angående den sk 10 –kronan diskuterades utifrån föreslaget underlag. Beslutades att 
from 2017 ta ut en avgift på 10 kr per start på tävling av arrangerande klubbar. Faktura skickas från 
klubben efter genomförd tävling baserad på antalet registrerade starter. Kassören är ansvarig för att 
fakturering sker. Punkten förklarades omedelbart justerad. 
 

7. Sekreteraren 
Ansökan om Stormästartitel Freestyle; SE LCH SE FREECH Revalill´s Gast"Gaston och 
HTM ; Gk vallh pr SEHTMCH RLDN RLDF RLDA Strandängens Flynn  har inkommit. Beslutades att tilldela 
de båda hundarna Stormästartiteln. Bilder kommer att publiceras på hemsidan och diplom skickas per 
post. 
Planering av Årsmötet 2017-02-18 fortlöper. 
          

8.Information från SKK 
CS protokoll nr 4 
Datum för motioner till KF 2017 
Datum för ansökan Hamiltonplaketten och SKKs förtjänsttecken  
SKKs medlemsavdelning- nu medlemskort med vår logo på. 
 

9.Arbetsgrupper 
    Johanna påminner respektive ansvarig för arbetsgrupper att inkomma med underlag till  
     arbetsbeskrivning. 
9.1 Domar- och utbildningsgruppen 

Inofficiella domarkonferensen är nu genomförd. Ett 20 tal domare deltog. Diskuterades lokalernas   
lämplighet.De i styrelsen som deltog  tyckte att lokalerna fungerade bra. Önskvärt är dock att möjlighet 
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till övernattning i enkelrum ordnas för dem som så önskar.  
Önskemål har uttalats om att förlägga konferensen 2017 på en mer lättillgänglig plats. 
Konferensanläggningen är preliminär bokad och måste avbokas inom snar framtid om vi inte ska 
använda oss av den. Således måste förslag på ny plats och lokal presenteras inom snarast och senast  i 
mitten av november om ändring ska kunna ske. 
             
9.2 Lokala arbetsgrupper 

               Inget att rapportera 
 
        9.3  Regelrevideringsgruppen 
                  Inget att rapportera 
                                         
        9.4   Rosettgruppen  
                Inget att rapportera 
  
       9.5      Tävlingsgruppen 
                   SM FS/HtM- AFEC Final My Dog planeringen fortlöper enligt planering. 
                   NM 2016 –arbetet  fortlöper planenligt 
                   Skrivelse från LHU har inkommit.  
                   Önskemål att arrangera tävling i mars 2017. Då tävlingen är planerad 5 månader fram i tiden krävs 
                   dispens från 6- månaders reglen. Efter diskussion beslutade styrelsen att godkänna dispensen.  
                   LHU uppmanades att fortsättningsvis inkomma i tid med ansökta tävlingar. 
                   LHU ansöker om TtM SM till hösten 2017. Uppdrogs till Maggan att tillse att LHU inkommer med 
                   en detaljerad plan för genomförandet av TTM-SM 2017. 
                   LHU föreslår att en klass 1-2 ska kunna ansökas med 1-2 månaders framförhållning. Styrelsen  
                konstaterar att  regelverket  fastslår 6-månders ansökningstid samt att möjlighet finns att söka 

                   dispens då synnerliga skäl föreligger. Styrelsen anser därmed frågan besvarad. 

                        
     9.6       Webgruppen  
                  Arbetar löpande med uppdateringar av hemsidan. 
                  My presenterar förslag på webshop med profilkläder med klubbens logo på. 
                  Styrelsen finner förslaget utmärkt. Webshopen kommer upp på hemsidan inom kort.  

 
9.6 Landslaget 

Styrelsen gratulerar med stolthet Freestylelandslaget till Lag-Guld i Heelwork to Music & Lag –
Silver i Freestyle vid OEC i Österrike. Samt Lag-Guld individuellt till Anna Larsson. 
Landslaget till Nordiska Mästerskapet 3-4 december är uttaget. 
HTM Anna Larsson-Flynn, Eva Andersson-Tia & Okk, Tomas Englöf-Charlie, reserv  
Anita Axelson-Emmi. 
Freestyle Frida Binette-Itchi, Nina Roegner- Moster, Sabine Åström- Iver, Lizette Olausson-Gaston 
reserv Jonna Smedberg- Zoya. 
Workshop genomför 29-30 oktober sponsrad av Kungsörs HundArena. 

9.7 Sponsorgruppen 
Arbetet med att få avtalet med Agria förlängt fortgår. 

9.8 Hundaktiv/ny tävlingsplattform 
Arbetet med Nya Hundaktiv fortlöper. Planeringen pekar på att Nya Hundaktiv börjar provköras  
1 december. 

10. Övriga frågor 
       Monter för klubben på Stockholms Hundmässa är bokad. My ansvarig.  
       Beslut att info material ska köpas in enligt förslag. 
       Aktivitetsringen på Stockholms Hundmässa- Maggan ansvarig. 
        
11.   Nästa möte 
         Nästa möte torsdagen 15 december 19.00, telefonmöte. 
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12.   Mötets avslutande 
        Johanna avslutade och tackade för ett givande möte. 
 
Protokollförare 
 
_____________________________ 
Kerstin Eklund, sekreterare 
 
Justeras 
 
 
-----------------------------------------------------              ----------------------------------------------------- 
Johanna Lehman, ordförande   Pernilla Pöykiöniemi, justeringsman     


