
 

 

Protokoll nr 6 2018 

Fört vid SHFKs styrelsemöte 2018-09-17, telefonmöte  

Närvarande vid mötet:  

Johanna Lehman 

My Johansson 

Inger Hillskog Roth    

Kerstin Eklund      

Ina Kolmodin      

Deltog ej: 

Anna Larsson 

Alexandra Karlsson 

Märta Andersson     

Lovisa Martinsson 

Alexandra Sundqvist 

Moa Waern           

                     

1. Mötets öppnande  

Johanna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Val av justerare  

My Johansson 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 5-2018 som godkändes och lades till handlingarna. 

 

5. Redovisning av VU beslut 

 

VU har per den 180814 beslutat tillfråga Elisabet Browaldh och Kummin att representera Sverige vid den 

Internationella Freestyletävlingen på Crufts 2019 

 

VU har per den 180814 beslutat ge dispens från sex-månaders regeln för Kelpieklubbens ansökta tävling den 

9-10 februari 2019.  

 



VU har per den 180903 beslutat att tillstyrka att arbetsgrupp STHLM får ställa in tävlingen ” för lagens skull” 

15/9 pga få anmälningar. 

 

VU har per den 180903 beslutat att tillstyrka att Frövi BK får ställa in  

tävlingen Debutantdansen 15/9 pga få anmälningar. 

 

6. Sekreteraren 

Enkät från SHU besvarad och inskickad. 

7. Kassören 

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

8.     Arbetsgrupperna  

8.1  Domar- och utbildningsgruppen 

       Förslag på nytt domarprotokoll presenterades. Domargruppen har under lång tid arbetat med och nu  

       enats om att lägga fram protokollet till påseende. Protokollet görs tillgängligt för våra auktoriserade 

       domare som ombedes att utföra provbedömningar för att därefter göra utvärdering om protokollets   

       användbarhet. 

      Diskuterade förslag på skrivelse till våra domare om att döma internationellt. Skrivelsen godkändes. 

      Johanna ombesörjer att skrivelsen skickas ut till våra domare 

      

8.2 Lokala Arbetsgrupper - inget att rapportera 

 

8.3 Regelrevideringsgruppen 

       Ett antal förslag på önskade förändringar i vårt regelverk inför kommande regelrevidering har inkommit 

       till styrelsen. Domargruppen arbetar nu vidare med dessa och övriga förändringar. 

       Förslag på nya regler skickas ut på remiss i mars 2019. 

 

8.4 Rosettgruppen 

      Diskuterades hur klubben ska hantera distributionen av rosetter som beställt av arrangerande klubbar. 

      Arbetsbelastning och lagerutrymmet har ökat i takt med att antalet tävlingar/arrangörer/tävlanden  

      ökat och nu nått sin kulmen. Beslutades att klubben fortsätter att tillhandahålla möjligheten att beställa   

      rosetter som tidigare. Däremot tar vi bort möjligheten för arrangerande klubb att skicka tillbaka ej 

      använda rosetter. Beställda och distribuerade rosetter betalas av beställaren.  

      Kortast tid för beställning är 2 veckor from nu. Information publiceras på hemsidan.   

8.5   Tävlingsgruppen 
        Ansökta och godkända tävlingar 2019 tom dagens datum: 
       2019-02-09/10  Göteborgsrocken Göteborg 
       2019-02-23        Årsmötesdansen Kungsör 
       2019-02-24        Vinterdansen  Kungsör 
       2019-03-09/10  Vårdiscot Ulricehamn 
       2019-04-06        Vårvalsen Stockholm 
       2019-04-13/14   Rocking Åmål 
       2019-04-27/28   Vårbalen Göteborg 
       2019-05-11/12   Honeymoondance Jönköping 
       2019-06-01/02   Dansstigen Färgelanda 
       2019-06-15/16  Förmidsommardansen Hammarö            
       2019-10-05/06   Höstdiscot Ulricehamn 
       2019-11-16/17   Höstbalen Göteborg 



 

       SM 2018 planeringen fortlöper. 

 

       AFEC finalen – Domare som dömer är Heather Smith och Kerstin Eklund. 

        

       Frågan som väckts angående utbildning/träff/ konferens för ansvariga arrangörer för våra tävlingar 

       bordlades till nästa möte.  

     

      Agriadansen- utvärdering 

      Evenemanget blev en lyckad tävling med ett stort antal tävlande men för klubben en kostsam tävling 

      pga av flera olika faktorer, bla hyra av musikanläggning och DJ., blåst som förstörde tält och översvämning 

      av planen, genomblöta rosetter mm. 

      Framför allt så konstaterades att vi för att genomföra ett så stort evenemang i framtiden så måste 

      vi vara många fler som jobbar med tävlingen. Fler funktionärer behövs inför och under tävlingen. Vi 

     konstaterade också att ideén att endast styrelsens domare ska döma inte funkade pga det stora antalet  

     starter(närmare 200). 

     För att genomföra tävlingen nästa år så beslutade vi att:antalet klasser måste vara färre, antalet 

     funktionärer måste vara större, platsen för vår tävlingsplan måste placeras på annan plats  för att undvika 

     översvämning.    

 

8.6 Webgruppen 

      My har tagit fram förslag på ny webshop. Klubben behöver ett Pay Pal konto. Beslutades att införskaffa 

       ett sådant vilket Inger ombesörjer.   

       

8.7 Nya Hundaktiv- inget att rapportera. 

 

 8.8  Landslaget 

        VM i Holland- Styrelsen riktar ett stor grattis till Elisbet Browald som tillsammans med sin Kummin  

        erövrade en silvermedalj vid Världsmästerskapet i Freestyle som gick av stapeln i Holland i juli. 

        En fantastisk bedrift i absolut stentuff konkurens. Hatten av! 

 

        Kvalregler för 2019 presenterades- dessa kommer att med några justeringar publiceras inom kort. 

 

        Några justeringar i truppen som tävlar i OEC Schweiz har gjorts och truppen ser ut som följer;  

        Freestyle Elisabet Browaldh-Kummin, Nina Roegner-Moster, Lizette Olausson; Jonna Smedberg-Zoya. 

        HTM; Anna Larsson-Flynn, Lovisa Martinsson-Drimi, Erika Johansson-Oggie 

        Styrelsen önskar stort lycka till! 

 

8.9 Sponsorsgruppen- inget att rapportera 

8.10  Medlemsvärvning/vård & info 

         Kurs / läger för aktiva/ funktionärer- fortsatt diskussion i styrelsens FB grupp om upplägg. 

 

         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-Fortsatt bordlagd. 

 

         Monter på STHLMS Hundmässa- vi vill självklart vara med och planerar utifrån att vi får möjlighet att  

         delta. 

        Sthlm Internationella häst show på Friends Arena- förfrågan inkommit om vårt deltagande. Vi undersöker      

        möjligheterna att delta. 



 

9. Inkommande post 

    SBK- inbjudan till diskussionsmöte ändrat datum 

    SKK-CS protokoll nr 3 & 4 

    SKK- Distansutbildning i Föreningsteknik 

    SKK-FCIDog Dance Commission Regelverk 

10. Utgående post 

        Från Domargruppen- angående aktivitet i sociala medier till ett antal domare. 

 

11.   Nästa möte        

         Nästa möte blir torsdagen den 1 november 19.00 , telefonmöte 

12.   Mötets avslutande 

         Ordförande tackar för ett givande möte och avslutar. 

 

Protokollförare _______________________ 

            Kerstin Eklund, sekreterare  

 

Justeras             _______________________  _______________________ 

                           Johanna Lehman, ordförande             My Johansson, justeringsman    


