
Protokoll nr 4 2017 
Fört vid SHFKs styrelsemöte 2017-05-18, telefonmöte

Närvarande vid mötet: 
Johanna Lehman        
Kerstin Eklund 
Inger Hillskog Roth 
Alexandra Karlsson 
My Johansson 
Tomas Englöf 
Lovisa Martinson 
Märta Andersson 

Deltog ej : 
Margareta Löfgren   
Pernilla Pöykiöniemi 
Moa Waern

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

2. Val av justerare 
Tomas Englöf 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 3 2017 som godkändes och lades till handlingarna.

5. Redovisning av VU-beslut 
SHFKs VU har per 20170410 beslutat ge XXXXXXXXX dispens  för assistansbehov för tävlande med 
funktionsnedsättning.  Dispensen gäller för hjälp med att köra hennes rullstol in på planen samt hjälp med 
utplacering av rekvisita. 

SHFKs VU har per 20170419 beslutat att ge Ulricehamns BK dispens från 6månaders regeln att arrangera       
tävlingar 30/9-1/10.



SHFKs VU har per 20170425 beslutat att föreslå att tävlingen ”domarkonferensdansen” den 22 juli, ändrar 
namn, halveras till en inomhustävling med alla klasser som genomförs i LHU regi. Detta beroende på 
kommunikationsmiss mellan styrelsen och övriga inblandade personer,

SHFKs VU har per 20170425 beslutat godkänna att Umeå BK flyttar sina tävlingar till 14-15 oktober pga 
svårigheter att kontraktera domare vid de ursprungliga datumena.

SHFKs VU har per 20170502 beslutat att tillstyrka Kungsörs BK att ställa in sin tävling 20170819 då klubben står
utan tävlingslokal.

6. Kassören    
Klubben har blivit utsatt för ett bedrägeri som är polisanmält. Ärendet handläggs av polisen.         

Årets Crufts resenär har inkommit med en reseberättelse och bilder som publicerats på hemsidan.   
Bidraget är utbetalt.

Klubbens ekonomi ligger väl mot budget.

7.     Arbetsgrupperna 
7.1  Domar- och utbildningsgruppen        
Utbildningen för blivande domare är genomförd.       
Samtliga  deltagare har inkommit med obligatoriska   hemuppgifter och är nu inbokade på elev-och         
aspiranttjänstgöringar.            

Diskuterades domare som trots åtskilliga påstötningar inte svarat, inte genomfört hemuppgifter som       
tilldelats henne samt inte längre är medlem i klubben. Beslutade att avauktorisera domaren på
grund av ovanstående skäl.      

7.2  Regelrevideringsgruppen         
Regelverket på engelska är under utarbetande. 
        
TTM reglerna revideras och kommer så snart som möjligt att publiceras på hemsidan.

 7.3   Tävlingsgruppen
Ulricehamns BK 30/9-1/          
Linköpings Hu 15/10

AFEC- en kvaltävling kvar att fördela, vi fattar beslut vid nästa styrelsemöte vem som ska få kvalet.

SM- diskuterades förslag på domare och beslutade att bjuda in de föreslagna domarna.

Diskuterades händelse vid Elfsborgs BKs tävlingar då endast en domare dömde TTM klassen         
Konstaterade styrelsen att det  i regelverk och tävlingsledarkompendie står att läsa att  två eller fler domare 
ska döma våra  tävlingar. I kvalreglerna till TTM står skrivet att minst två domare skall döma för få tillgodoräkna
sig resultaten. 
Styrelsen beslutade att de tävlande i TTM vid Elfsborgs BK får tillgodoräkna sig resultaten.
En översyn av texten med förtydligande angående ovanstående kommer att göras.

Ett material som är riktat till tävlingsarrangörer är under utarbetande.



7.4   Web gruppen            
Diskuterades Agria bloggen. Den är under omarbetande för att bli ett mer ”levande” dokument.            
My Johansson och Moa Waern jobbar med högtryck med detta.                     

7.5    Landslaget.           
Landslaget som kommer att  representera Sverige vid OEC i Belgien och NM i Danmark är uttaget.           
Styrelsen önskar stort lycka till vid de kommande mästerskapen.
             
Representerar landslaget i Freestyle gör; Jonna Smedberg& Zoya, Lizette Olausson & Gaston
Nina Roegner & Moster, Elisabeth Browaldh & Kummin , reserv Frida Setherberg & Minoo.  

Representerar landslaget i HTM gör; Eva Andersson Tia & Okk,   Anna Larsson & Flynn, Moa Waern & Astra  
samt reserv  Anita Axelsson & Emmi.

7.6   Hundaktiv          
Nya Hundaktiv är i sin slutfas, detaljer ses nu över.

7.7  Medlemsvärvning / vård       
Informationsmaterial behövs till de lokala arbetsgrupperna att ha vid tävling  och  övriga aktiviteter.            

8.   Nästa möte       
Nästa möte måndagen den 19 juni 19.00, telefonmöte

9.   Mötets avslutande        

Protokollförare _______________________
Kerstin Eklund, sekreterare 

Justeras             _______________________ _______________________
                           Johanna Lehman, ordförande                                   Tomas Englöf, justeringsman   


