
 

Protokoll nr 1 2018 

Fört vid SHFKs styrelsemöte 2018-01-11, telefonmöte  

Närvarande vid mötet:  

Johanna Lehman    

Kerstin Eklund  

Inger Hillskog Roth   

My Johansson    

Alexandra Karlsson   Deltog ej : 

Lovisa Martinsson  Margareta Löfgren  

Tomas Englöf  Märta Andersson    

Moa Waern  Pernilla Pöykiöniemi   

        

1. Mötets öppnande  

Johanna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Val av justerare  

Alexandra Karlsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

3. Godkännande av dagordning  

Föreliggande dagordning godkändes med ett par tillägg under domar-och utbildningsgruppen samt tävling. 

3. Ekonomi 

 Rapport 

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Klubben har en god ekonomi. Det är viktigt inför kommande år 

att överskottet används så att det på bästa sätt kommer klubbens medlemmar tillgodo. 

Redovisningen av domarkonferensen har hos SKKs föreningskommitté godkänts och det bidrag som klubben 

är berättigad till är utbetalt. 

4. Årsmöte 

Årsmöte 2018- 03-03 på HundArenan i Kungsör 

Kallelse till Årsmötet publiceras på klubbens hemsida.  

Fördelning av arbetet med att skriva verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt göra en rambudget 

gjordes mellan styrelseledamöterna. 

 

5. Information från SKK 

CS-protokoll nr 7-2017 

KF protokoll 2017 

Om Dataskyddsförordningen 2&3 



6.     Arbetsgrupperna  

6.1  Domar- och utbildningsgruppen  

Avauktoriserad domare-Susann Wasteson har på egen begäran anmält att hon av personliga skäl ej längre vill 

döma freestyle.  

Beslutades i enlighet med Susanns begäran. Styrelsen tackar Susann för hennes år som domare. 

 

En begäran om dispens pga sjukdom förelåg från Zandra Hamrén. Dispensen gäller från de bestämmelser som 

antagits för  domare som ej deltog vid domarkonferensen 2017. Efter diskussion beslutades att tillstyrka 

dispens för Zandra till 2018-11-01. 

Diskuterades hur hantera de resekostnader som domarna får i samband med att de är ålagda att bakdöma 

innan återauktorisation.  

Beslutades att resekostnad motsvarande max tor hemorten -Sthlm ersätts med stipulerad statlig milersättning 

alternativt tor kommunalt färdmedel. 

 

6.2 Lokala arbetsgrupper 

Inget att rapportera  

 

6.3  Regelrevideringsgruppen  

Enligt föreliggande tidsplan skall det under januari gå ut information till samtliga berörda med uppmaning att 

inkomma med åsikter om nuvarande regelverk. 

Beslutades att information publiceras på klubbens hemsida, fb och en puff läggs i den öppna fb gruppen. Sista 

datum för att inkomma med svar är 2018-08-31. 

 

6.4 Rosettgruppen 

Förelåg en redovisning av försålda rosetter under 2017. Styrelsen konstaterade att klubbens rosetter är 

populära och att åtgången är stor.  

6.5   Tävlingsgruppen 

Ansökta och godkända tävlingar från förra styrelsemötet tom dagens datum: 

Örebro HundsällskapBK 2019-06-03 

Attila Skillingaryds BK 2018-08-17/18 

SM 2017 

SHFKs styrelse gratulerar vinnarna av SM Jonna Smedberg med Lizzroys Zoya (FS) och Anna Larsson med 

Strandängens Flynn(HTM). 

Resultat med bilder finns att se på klubbens hemsida.                                       

 

AFEC-finalen 2017                        

SHFKs styrelse gratulerar vinnarna av AFEC-finalen Nina Roegner med Dragonora Nympadora (FS)och Moa 

Waern med Kolbäckens Absoluta Astra (HTM).                                

Resultat med bilder finns att se på klubbens hemsida. 

6.7  Landslaget 

Inget att rapportera 

 

6.8 Sponsorsgruppen 

Inget att rapportera 

 

6.9 Nya Hundaktiv 

Inget att rapportera 



6.10  Medlemsvärvning/vård  

Planering pågår för kurs/läger för funktionärer i klubben. 

Beslutades att vi gör en inventering inom våra respektive ansvarsområden och meddelar Inger. 

 

6.11  Infogruppen 

Freestyle på Friends Arena 

Klubben deltog under tre dagar med delaktighet i Agria monter samt höll uppvisning i det så kallade 

Paddockprogrammet. 

Freestyle på Stockholms Hundmässa 

Freestylen var representerad i egen Monter och hade uppvisningar i Aktivitetsringen. 

Styrelsen riktar ett stort tack de alla de som deltog på Friends Arena och på Stockholms Hundmässa. 

7. Förfrågan från SHU 

Förfrågan från SHU har inkommit till klubben om att genomföra ett samarrangerat läger.  

Beslutades att Moa tar kontakt och hör sig för om hur det hela kan planeras. 

 

8.   Nästa möte        

Nästa möte måndagen den 12 februari, 19.00 telefonmöte. 

9.   Mötets avslutande 

Ordförande tackar för ett givande möte och avslutar. 

 

Protokollförare _______________________ 

            Kerstin Eklund, sekreterare  

 

Justeras             _______________________  _______________________ 

                           Johanna Lehman, ordförande             Alexandra Karlsson, justeringsman    


