
 
Protokoll nr 5 2019 

Fört vid SHFKs styrelsemöte 2019-08-27, telefonmöte  

Närvarande vid mötet:    

Johanna Lehman  Deltog ej: 

Inger Hillskog Roth   Lovisa Martinsson   

Kerstin Eklund  Märta Andersson 

Alexandra Karlsson  My Johansson         

Caroline Ling  from punkt 7          Anna Larsson 

Alexandra Sundqvist  Moa Waern     

     

1. Mötets öppnande  

Johanna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Val av justerare  

Alexandra Sundqvist valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

3. Fastställande av dagordning  

Dagordning gicks igenom och fastställdes. 

 

4. Förgående protokoll 

Föregående protokoll nr 4 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

 

5. Redovisning av VU beslut 

Beslut 190716 att bevilja Umeå BK dispens från 6 månadersregeln att arrangera tävlingar den 191207. 

  

6. Sekreteraren 

Årsmötet kommer att gå av stapeln i Kungsörs BKs HundArena, Kungsör den 22 februari 2020 . I samband med årsmötet förläggs en 

Freestyletävling i klass FS3, HTM3 och TTM, dubblerade klasser. Klubben bjuder årsmötesdeltagarna på lunch. 

 

Inbjudan att delta i aktivitetsringen på STHLMS Hundmässa har inkommit till klubben. Efter diskussion beslöts att tacka ja att delta med 

uppvisning båda dagarna, men att tack nej till att ha monter(kravet på att ha montern bemannad 9-16 lördag och söndag är tyvärr alltför 

resurskrävande, då vi samtidigt arrangerar Nordiskt Mästerskap). Till ansvarig och kontaktperson utsågs Alexandra Sundqvist. 

Inbjudan från Agria att delta på STHLMS Int Horse show (SIHS) på Friends Arena i Stockholm diskuterades. Deltagandet är alltför 

resurs/person krävande för klubben. Beslut att tacka nej till deltagande. 

 

7. Kassören 

Kassören redogjorde för klubbens ekonomi tom dagens datum. Ekonomin är stabil. 

8. Arbetsgrupperna  

8.1  Domar- och utbildningsgruppen 

Domarutbildning för nya domare kommer att genomföras i Linköping 20-22 september.  Kursledare är Yvonne Öster och Rolf Gustavsson. 

  

Arrangörs- och tävlingsledarkompendium är uppdaterad och publicerade på hemsidan. 

 

Planerad arrangörsutbildning diskuterades. Beslutade att Alexandra Sundqvist utsågs som ansvarig för arbetet och att en utbildningsplan 

ska finnas färdig under senare delen av 2020. 

 



8.2 Lokala Arbetsgrupper  

Inget att rapportera 

 

8.3 Regelrevideringsgruppen 

Reviderade TTM regler fanns för genomgång och diskussion. Då dessa kommit styrelsen tillhanda under dagen så beslutades att styrelsen 

diskuterar i FB gruppen och att beslut tas i VU om godkännande. 

 

8.4 Rosettgruppen 

Inget att rapportera 

 

8.5 Tävlingsgruppen 

Ansökta tävlingar sedan föregående styrelsemöte: 

Tomtedansen 191207 Umeå BK 

Årsmötesdansen 200222 SHFK/styrelsen 

AgriaDansen Djurens Helg – genomförd med stort deltagarantal i de FS&HTMklass3 tävlingar som arrangerades och med bejublade 

uppvisningar på Stora scenen lördag och söndag. 

Administratör av Stormästare- Då nuvarande admin har avsagt sig uppgiften så beslutades att Alexandra Karlsson fortsättningsvis sköter 

detta. 

Nya Stormästare i FS –SEFREECh SEHTMCh Busligans Cailin  

Diplom är utdelat  och bemärkelsen publicerad på klubbens hemsida. 

Crufts 2020 inbjudan till den internationella  finalen har publicerats . Diskuterades förslag på vem som ska erbjudas plats som Sveriges 

representant. Beslutades enligt framlagt förslag. 

 

8.6 Webgruppen 

Hemsidan är uppdaterad med lista ”Landslagen genom åren ” 

 

8.7 Landslaget 

Workshop i Kungsör 10-11 augusti genomförd. Samtliga ordinarie och reserver deltog. 

Laget är anmält till OEC i Italien 20-22 september. Styrelsen önskar stort lycka till. 

Nya sponsorer av landslaget är Autoconcept, Anicura och Arrak Outdoor. Stort tack till Nina Roegner och Nina Steinbach för utmärkt 

arbete med de nya sponsorerna. 

 

8.8 Sponsorsgruppen 

Inget att rapportera 

 

8.9 Nya Hundaktiv 

Inget att rapportera 

 

8.10  Medlemsvärvning/vård 

Rapport om funktionärshelgen i Kyrkekvarn förelåg. Diskuterades för-och nackdelar med upplägget. På det hela taget bara positiv respons 

och önskemål om att genomföra funkishelgen återkommande. 

 

8.11 Info 

Informationsfolder är nu framtagen och finns upptryckt. My lager håller foldrarna som kan rekvireras till mässor, evenemang mm. 

Uppvisningar av freestyle har genomförts på Lilleruds dagarna i Karlstad, i Hagaparken Stockholm och på Djurens Helg Solvalla. 

Stort tack de som genomfört uppvisningarna! 

 

9. Inkommande post 

SKK-CS protokoll nr 3 

FCI- DDC minnesanteckningar möte april 2019 

Agria – Nyhetsbrev 

SKK- inbjudan verksamhetsklubbarna 

SKK- SBK inbjuda till deltagande i aktivitetsringen STHLMs Hundmässa 

Agria- Inbjudan till deltagande vid STHLM INT Horse Show 

10. Utgående post 

Inget att rapportera 

 

11.   Nästa möte   

Nästa möte torsdagen den 3 oktober 19.00 telefonmöte     



12.   Mötets avslutande 

 Ordförande tackar för ett givande möte och avslutar. 

Protokollförare _______________________ 

            Kerstin Eklund, sekreterare  

 

Justeras             _______________________  _______________________ 

                           Johanna Lehman, ordförande             Alexandra Sundqvist, justeringsman    


