
Protokoll nr 5 2017 
Fört vid SHFKs styrelsemöte 2017-06-19, telefonmöte

Närvarande vid mötet: 
Johanna Lehman  
Margareta Löfgren      
Kerstin Eklund 
Inger Hillskog Roth 
Alexandra Karlsson 
Tomas Englöf 
Pernilla Pöykiöniemi 
Moa Waern

Deltog ej : 
My Johansson
Lovisa Martinson 
Märta Andersson 

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

2. Val av justerare 
Inger Hillskog Roth 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 4- 2017 som godkändes och lades till handlingarna.

5. Redovisning av VU-beslut  
SHFKs VU har beslutat tillstyrka dispens för Örebro hundsällskap BK att få arrangera tävlingar. Dispensen gäller 
för undantag från 6-månaders regeln.

SHFKs VU har  beslutat ge Sala BK tillåtelse att lägga till en HTM 1 klass vid tävlingar den 29/7. Anledningen är 
det vikande antalet starter.

6. Kassören    
Klubbens ekonomi ligger väl mot budget.  



7.  Sekreteraren
Nya Stormästartitlar är utdelade . Dels till Pine Gardens Nejlika , noterbart att Oggie är den första Stormästaren
i både Freestyle och HTM, till Maktez Mrokk HTM och Mog-Urs Mrs Sea .Stort grattis!
Diplom är utskickade och våra nya Stormästare finns publicerade på  hemsida med bilder.

NKU – möte 20170813 . Styrelsen diskuterade bla NM reglerna och beslutade att överlämna till NKU 
representanten förslag om förändringar i den logistiska delen i regelverket. Omedelbar justering på beslutet.

8. Info från SKK
Inget att notera

9.     Arbetsgrupperna 
9.1  Domar- och utbildningsgruppen 
Diskuterades ansökan om kommande domarkonferenser

9.2 Lokala arbetsgrupper
Inget att rapportera 

9.3  Regelrevideringsgruppen 
Förelåg förslag från SBK  angående tidsplan för kommande revidering,  Tidplanen bedömdes användbar 
för  vår klubb.

9.4 Rosettgruppen
Rosetterna som skicks till  klubbar kommer fortsättningsvis att skickas i rekommenderad försändelse för 
att minimera risken att paket försvinner.

 9.5   Tävlingsgruppen
Ansökt och godkänd tävling ;Örebro hundsällskap BK 16/9 FS & HTM klass 1, 

AFEC- en kvaltävling  kvar. Ulricehamns BK och Arbetsgrupp  Stockholm har ansökt. Efter diskussion beslöt 
styrelsen att förlägga kvaltävlingen i Arbetsgrupp Stocholms regi

SM- 2017 Domare är inbjudna och har tackat ja. 

AFEC finalen planeras preliminärt att köras  på My Dog i januari. Planering pågår.

TTM-SM i Linköping i november. Inget att rapportera.

Agriadansen 11-13 augusti planering pågår; beslutade att detaljplanering kring tävlingen sker då 
anmälningstiden går ut den 19 juli. Vidare beslutades att vi tackar ja till offert på musikanläggning som vi fått. 
och att vi kör DJ sysslan själva.

9.6  Web gruppen 
Styrelsen konstaterar att den gamla hemsidan fortfarande ligger ute på nätet och att det ställer till problem 
då den inte är aktuell. Ordförande vidtalar ansvarig person i syfte att få hjälp med att stänga ner den så snart 
som möjligt.

9.7 Landslaget
Planering av Work Shop för landslaget den 1-2 juli under planering , med på plats kommer Margareta Löfgren
att vara. 

Kvalregler 2018 är på gång-. Konstaterades att svårigheter att få information om datum för NM och VM  vilka  i 



stor utsträckning styr hur kvalperioden kan placeras i tid.  Vi jobbar frenetiskt på att få fram korrekta datum för 
2018 års mästerskap.   

9.8 Sponsorsgruppen
Sponsorgruppen jobbar på med att finna sponsorer till klubben.

9.9 Nya Hundaktiv
Lanserades 20170601 , funkar i stort bra, buggar edy åtgärdas allteftersom. 

9.10  Medlemsvärvning / vård 
Inget att rapportera

9.11 Infogruppen
Inget att rapportera

10.Inkommande skrivelser
 SHU inbjudan till deras repskap 16-17 september. Styrelsen diskuterade möjligheten att delta.
Beslutades att tillfråga en person .       

11.Utgående skrivelser
Till våra tävlingsarrangörer   - 6 månaders  regeln
Till avauktoriserad domare

12.Övriga frågor

13.   Nästa möte       
Nästa möte måndagen den 10 augusti i Stocholm, tid meddelas senare.

14.   Mötets avslutande        

Protokollförare _______________________
Kerstin Eklund, sekreterare 

Justeras             _______________________ _______________________
                           Johanna Lehman, ordförande                                   Inger Hillskog Roth, justeringsman   


