
 

 

Protokoll nr 5 2018 

Fört vid SHFKs styrelsemöte 2018-07-12, telefonmöte  

Närvarande vid mötet:  

Johanna Lehman 

My Johansson 

Inger Hillskog Roth    

Kerstin Eklund      

Alexandra Karlsson   

Märta Andersson     

Lovisa Martinsson 

Moa Waern 

Anna Larsson       

Ina Kolmodin      

Alexandra Sundqvist          

                      

1. Mötets öppnande  

Johanna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Val av justerare  

Anna Larsson 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 4-2018 som godkändes och lades till handlingarna. 

 

5. Redovisning av VU beslut 

VU har per den 180526 beslutat ge dispens från sex-månaders regeln för Uppsala Hundungdoms ansökta 

tävling den 24 november. 

VU har per den 180609 beslutat att ge dispens till Jönköpings BK att genomföra tävlingar i  HTM klass 3  

dubbla klasser med endast en domare, då en domare måste lämna tävlingen på grund av vård av barn. 

 

6. Sekreteraren 

Nytt avtal SKK -SHFK 2019-2021 därefter löpande med 1 års uppsägningstid. 

Årsmöte 2019  23 februari, Kungsörs hallen. 

 



7. Kassören 

Resultat-och balansrapporter tom dagens datum förelåg. Ekonomin ser god ut. 

8.     Arbetsgrupperna  

8.1  Domar- och utbildningsgruppen - inget att rapportera. 

 

8.2 Lokala Arbetsgrupper - inget att rapportera 

 

8.3 Regelrevideringsgruppen 

TTM reglerna finns nu översatta till engelska. Bedömningsanvisningar på engelska är under översättning. 

 

8.4 Rosettgruppen- inget att rapportera 

8.5   Tävlingsgruppen 

Ansökta och godkända tävlingar 2018-11-24 Uppsala HU Novemberfesten,2018-12-01 Umeå BK Tomtedansen 

SM 2018 planeringen fortlöper. 

Inbjudna domare som kommer att döma är Nadja Böckerman Finland, Ann-Sofie Zetterljung och Terese 

Green. 

AFEC finalen – planering fortlöper. 

Stormästare 

Ny Stormästare i Freestyle SEFREECh HTMCh LP1 RLDN&F&A Askrikes One Whisky 

Styrelsen gratulerar till bedriften! 

Diskuterades de förslag som inkommit angående förändringar i Stormästartiteln. Statestik som är framtagen 

visar att antalet cert för titeln känns väl tilltaget och att det tidsmässigt över åren har tagit ungefär lika lång tid 

att erövra titeln sedan den infördes. Därmed anser styrelsen att Stormästartiteln i sin form ska fortsätta som 

tidigare.   

 Agriadansen -domarschema, priser osv klart. 

 

8.6 Webgruppen 

Anna Larsson ingår i webgruppen med ansvar för att uppdatera årsbästalistorna löpade. 

 

8.7 Nya Hundaktiv 

My arbetar för att få större kunskap i hur databasen fungerar för att kunna serva medlemmarna snabbare  

med hjälp av de eventuella problem som uppstår. 

 

 8.8  Landslaget 

Anmälan är gjord till OEC. 

Autoconcept sponsrar landslaget även i år. 

 

8.9 Sponsorsgruppen 

Arbetet med att knyta sponsorer till årets tävlingar pågår. Sammarbete med Agria, Zooplus, Olivers Petfood, 

Dogman, Nutrolin, Doggie-Zen, Härliga Hund , Bia-bädden, Lilla Nosen, Klickerförlaget, Tassafritt, Petwear, och 

Dejliga Tassar är klart. 

8.10  Medlemsvärvning/vård & info 

Beslutades att anta förslag om Klubbmästerskap öppet för klubbens medlemmar. Alexandra skriver ihop 

förslag på statuter för Klubbmästerskapet. 

Förslag på en 3-års Cup presenterades av Ina och Kerstin. Upplägget och syftet diskuterades ingående. 

Beslutades att Ina, Kerstin och Anna fortsätter att jobba med regelverket runt cupen. Frågan bordlades 

därmed. 



 

9. Inkommande post 

SBK- inbjudan till diskussionsmöte 

SKK-Ptk Protokollsutdrag regelrevidering 

SKK-Ptk Protokollsutdrag Domaretiska regler 

SKK- Nomineringar till SKKs förtjänsttecken 

Agria-Sommarbrev 180705 

 

10. Utgående post 

Från Domargruppen- till samtliga freestyledomare ang domarkonferens inoff 2019  

 

11.   Nästa möte        

Nästa möte blir lördagen den 11 augusti 19.00 på Fastingsgatan 94, Hägersten 

12.   Mötets avslutande 

Ordförande tackar för ett givande möte och avslutar. 

 

Protokollförare _______________________ 

            Kerstin Eklund, sekreterare  

 

Justeras             _______________________  _______________________ 

                           Johanna Lehman, ordförande             Anna Larsson, justeringsman    


