
Protokoll nr 6 2017 
Fört vid SHFKs styrelsemöte 2017-08-17, telefonmöte

Närvarande vid mötet: 
Johanna Lehman   
Kerstin Eklund 
Inger Hillskog Roth 
Alexandra Karlsson 
My Johansson
Märta Andersson 
Moa Waern

Deltog ej : 
Margareta Löfgren
Tomas Englöf
Lovisa Martinson 
Pernilla Pöykiöniemi 

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

2. Val av justerare 
Märta Andersson 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 5- 2017 som godkändes och lades till handlingarna.

5. Redovisning av VU-beslut  
VU beslut  20170711 fastställande av auktorisation av nya domare och hälsar dem hjärtligt välkomna,

VU beslut  20170716 att tillstyrka att klubben skickar med en landslagsledare med truppen till EM i Belgien. 
Kostnaderna belastar landslagskassan.

VU beslut  20170810 att anta de föreslagna kvalreglerna för landslaget 2018.

VU beslut 20070810 att skicka med ett par frågeställningar / svar på frågor till kommande NKU möte.
Styrelsen fastställde VU besluten.



6. Kassören 
Klubbens ekonomi ligger väl mot budget.
De pengar som försvann vid det bedrägeri som klubben utsattes för har återförts via banken på klubbens 
konto.  

7.  Sekreteraren
Nya Stormästartitlar i freestyle är utdelade till SELCH SEUCH SEFREECH Dragonora Nympadora, 
SELCH SEFREECH GK VallhPr Lizzroys Zoya & SEFREECH Force Galaxie’s Fairy Bell
Bilder på våra nya Stormästare finns publicerade på  hemsida med bilder. Stort grattis !

Kommande årsmöte diskuterades. Konceptet med tävling i samband med årsmötet har fungerat bra. 
Beslutades att genomföra årsmötet med preliminärt datum 2018-03-03 i samma tävlingslokal som tidigare år
och med freestyletävlingar- dubblerade FS3, HTM3 & TTM.

På OEC möte 20170825  kommer klubben att representeras av Kerstin Eklund.

8. Info från SKK
Inget att notera

9.     Arbetsgrupperna 
9.1  Domar- och utbildningsgruppen 
Planering av kommande domarkonferens flyter på enligt plan.

Fyra domare har på egen begäran begärt att bli av auktoriserade. Styrelsen beslutade att av auktorisera 
dessa  fyra domare. Styrelsen riktar ett stort tack till dem alla för det engagemang de lagt på sporten och 
önskar lycka till.

9.2 Lokala arbetsgrupper
Inget att rapportera 

9.3  Regelrevideringsgruppen 
Förelåg tidsplan för kommande regelrevidering som efter genomgång antogs av styrelsen.

Förelåg reviderade TTM - regler samt bedömningsanvisningar. Styrelsen beslutade efter genomgång av regler 
och anvisningar att godkänna dessa. Reglerna läggs ut på hemsidan och  skickas per mejl till samtliga  
freestyledomare.
Freestylereglerna är nu översatta till engelska . Styrelsen riktar ett stort tack till Erika Johansson för utmärkt 
arbete med översättningen. Arbete med att översätta bedömningsanvisningarna  till engelska sker under 
hösten.

9.4 Rosettgruppen
Inget att rapportera

 9.5   Tävlingsgruppen
Ansökt och godkänd tävling
Kelpieklubben 4-5 februari 2018

AFEC- Finalen planeras att arrangeras på My Dog, vilken dag ännu oklart. Preliminär planering av ytterligare 
freestyletävlingar på My Dog  är på gång.

SM- 2017  Tävlingen är publicerad i Hundaktiv. Anmälan öppnar 2017-11-01.



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

Arrangörskompendium : Diskuterades liggande förslag på arrangörskompendium, eventuellt mentorsystem ;
eventuellt webbaserad utbildning av arrangörer. Frågan bordlades med förslag till smärre justeringar och en
fortsatt diskussion i Styrelsens facebook tråd. 

9.6  Web gruppen 
Styrelsen konstaterar att den gamla hemsidan  nu är borttagen från internet.

Uppdateringar sker kontinuerligt av nyheter och information på hemsidan.

Freesylebloggen / Agria - Ett utmärkt arbete har startats upp med Moa Waern , Märta Andersson och 
Alexandra Sundqvist vid penna, kamera och dator. Bloggen finns att finna på agria.se/freestylebloggen.

9.7 Landslaget
Det svenska laget är anmält till NM 29/9-1/10
Kvalregler för landslaget  2018 är publicerade på klubbens hemsida.
Sponsorer av landslaget är i nuläget Agria och Åmark Bygg. 

9.8 Sponsorsgruppen
Förelåg en rapport från gruppens ansvarige som har jobbat för högtryck med att knyta sponsorer till klubbens 
tävlingar och Mästerskap.
Nya sponsorer är Nutrolin,  Zooplus, Dogaccess och Hööks  häst & hund. Det känns roligt och väldigt positivt att
fler och företag  önskar vara med och  sponsra Freestylesporten.

9.9 Nya Hundaktiv
Nya Hundaktiv är har nu legat uppe i ett par månader och ett antal tävlingar har genomförts. Fungerar i stort 
sett bra. Smärre justeringar görs kontinuerligt för att förbättra användbarheten.
Våra sponsorer ligger exponerade på ingångssidan till Hundaktiv.

9.10  Medlemsvärvning / vård 
Inget att rapportera

9.11  Infogruppen
Inget att rapportera

10.   Nästa möte       
Nästa möte torsdagen den 28 september 19.30 , telefonmöte

11.   Mötets avslutande
Ordförande tackar för ett givande möte och avlutar.       

Protokollförare _______________________
Kerstin Eklund, sekreterare 

Justeras             _______________________ _______________________
                           Johanna Lehman, ordförande                                  Märta Andersson, justeringsman   


