Protokoll nr 3 2018
Fört vid SHFKs styrelsemöte 2018-04-09, telefonmöte
Närvarande vid mötet:
Johanna Lehman
Kerstin Eklund
Lovisa Martinsson
My Johansson
Alexandra Karlsson
Moa Waern
Anna Larsson
Ina Kolmodin
Alexandra Sundqvist (tom punkt 9.5)

Deltog ej :
Inger Hillskog Roth
Märta Andersson

1. Mötets öppnande
Johanna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av justerare
Ina Kolmodin valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning
Föreliggande dagordning godkändes med ett par tillägg.
4. Godkännande av förgående protokoll
Genomgång av protokoll nr 2-2018 som godkändes och lades till handlingarna.
5. Redovisning av VU beslut
Inga VU beslut har fattats under perioden.
6. Kassören
Resultat-och balansrapporter tom dagens datum förelåg. Ekonomin ser god ut.
7. Sekreteraren
Den nya styrelsen är inrapporterad till SKK.
Årsmöteshandlingar samt protokoll är inskickad till SKK.
8. Information från SKK
Om Dataskyddsförordningen 6 & 7
Enkät om dataskyddsförordningen

Inbjudan till livesänd information från SKKs utbildningskommitté
Inbjudan till webinarium –Nya datalagen
CS-protokoll nr 1 2018
9. Arbetsgrupperna
9.1 Domar- och utbildningsgruppen
Styrelsen beslutade att fastställa auktorisationen av två nya domare.
Vi hälsar Anna Larsson och Sofia Angleby som nya domare i sporten.
Instruktörsutbildningen-frågan om klubbens instruktörsutbildning behöver en genomgång och uppdatering
väcktes. Efter diskussion beslutades att tillfråga de nuvarande instruktörsutbildarna om hjälp med detta.
9.4 Rosettgruppen
Nu finns Diplomrosetter för freestyle och HTM klass 3 till försäljning i klubbens sortiment.
9.5 Tävlingsgruppen
Ansökta och godkända tävlingar från förra styrelsemötet tom dagens datum:
2018-09-15 SHFK arb.grupp STHLM Arninge dubbla TTM
2018-09-29 Göteborg HU alla klasser
2018-09-30 GöteborgHU alla klasser
2018-10-27 Storfors LKK dubbla klass 1
SM 2018 till ansvarig beslutades utse Kerstin Eklund ansvarar för SM 2018.
Diskuterades hur att tänka kring domarinbjudningar och finansiering. Efterfrågades även förslag på domare.
AFEC 2018
Ansökning att få AFEC kval förelåg från Oktobersamban 6-7 oktober och LHU 1september(endast FS)
Styrelsen beslutade att tilldela Oktobersamban en kvaltävling samt bordlade LHUs ansökan.
AFEC finalen- till ansvarig beslutades utse Alexandra Karlsson. Preliminärt genomförs finalen på My Dog
första helgen i januari 2019. Ansvarig för My Dog ligger alltid sent i sin planering vilket medför att vi troligen
inte får besked förens under hösten. Styrelsen beslutade att arbeta utifrån att vi får möjligheten att låna
finalringen.
TtM SM- diskuterades vart vi ska förlägga semifinalen för TtM SM. Frågan bordlades till nästa möte.
Regelverk och bedömningsanvisningar för TtM behöver översättas till engelska.
Beslutades att Johanna Lehman ansvarar för att det blir gjort.
Stormästare- Förslag på ny ansvarig för handhavandet av ansökningar för Stormästartiteln är Ina Kolmodin.
Styrelsen beslutade enlig förslaget.
Nya Stormästare – Freestyle SLCH SEFREECH LPII SPHIII Kummin Av Ulfsäter och
LPI RLDN&F&A SEFREECH SEHTMCH Askrikes One Whisky.
Styrelsen sänder att stort grattis för denna bedrift!

9.6 Webgruppen
Reseberättelse från vår Crufts representant har inkommit och är publicerad på hemsidan.
Styrelsen beslutade att resebidraget ska utbetalas.
De uppdaterade Ttm SM- reglerna, AFEC- kvalregler och information om finaltävlingen samt SM kvalreglerna
är publiceradepå hemsidan.

Förslag har inkommit att lägga ut presentationer av styrelseledamöterna på hemsidan.
Beslutades att Ina tittar över det.
9.8 Landslaget
Årets landslag är utsett. Vi gratulerar och önskar stort lycka till på VM, OEC och NM.
Freestyle
Ordinarie: Elisabet Browaldh-Kummin, Jonna Smedberg-Zoya, Lizette Olausson-Gaston, Nina Roegner-Moster,
Reserver: Märta Andersson-Ingvar och Lovisa Martinsson-Drimi.
Heelwork to Music
Ordinarie: Anna Larsson-Flynn, Eva Andersson-Tia& Okk, Moa Waern-Astra
Reserver: Lovisa Martinsson-Drimi, Anita Axelsson-Emmi.
Landslagsledare Kerstin Eklund.
Datum och plats för VM är 20-22 juli i Ruinerwold Holland, OEC 12-14 oktober i Münsingen Schweiz
NM 14-15 december i Helsingfors Finland.
9.9 Sponsorsgruppen
Arbetet med att knyta sponsorer till årets tävlingar pågår.
Klara i dagsläget är Agria, Zooplus, Nutrolin, Dogman, Bia Bed, Lilla Nosen, Klickerförlaget, Doggie-Zen, Härliga
Hund, Tassafritt, Petwear, Olivers-Petfood och Dejliga tassar.
Hundfreestyleklubben är tacksam för den fantastiska viljan som finns att sponsra vår sport!
Freestylebloggen- diskuterades hur att göra för att upprätthålla nivån på mängden inlägg.
En hel del förslag framkom till de ansvariga i gruppen.
9.10 Medlemsvärvning/vård & info
Planeringen för lägerhelg fortgår.
Ett informationsbrev för medlemsvärvning har utarbetats och godkändes av styrelsen.
Infobrevet kommer att mejlas till tävlande ekipage som inte redan är medlemmar i klubben som ett led i att
öka klubbens medlemsantal.
Diskuterades övriga åtgärder för att stimulerade de som redan är medlemmar. Ett antal förslag framkom.
Beslutade att diskutera vidare i FB grupp och ta upp frågan igen på kommande styrelsemöte.
9.Rapport från Moa angående sammarrangerat läger i Freestyle tillsammans med SHU. Planeringen fortgår
med tillfrågad instruktör.
8. Nästa möte
Nästa möte blir onsdagen den 23 maj 19.00 telefonmöte.
9. Mötets avslutande
Ordförande tackar för ett givande möte och avslutar.

Protokollförare _______________________
Kerstin Eklund, sekreterare

Justeras

_______________________
Johanna Lehman, ordförande

_______________________
Ina Kolmodin, justeringsman

