
 
Protokoll nr 6 2019 

Fört vid SHFKs styrelsemöte 2019-10-03, telefonmöte  

Närvarande vid mötet:  Deltog ej:  

Johanna Lehman  Lovisa Martinsson   

My Johansson  Moa Waern   

Inger Hillskog Roth   Caroline Ling   

Kerstin Eklund   

Alexandra Karlsson 

Märta Andersson           

Anna Larsson 

Alexandra Sundqvist       

     

1. Mötets öppnande  

Johanna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Val av justerare  

Inger Hillskog Roth valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

3. Fastställande av dagordning  

Dagordning gicks igenom och fastställdes. 

 

4. Förgående protokoll 

Föregående protokoll nr 5 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

 

5. Redovisning av VU beslut 

Siri Myhre har på egen begäran inkommit om att bli avauktoriserad som freestyledomare. VU har per 190915 beslutat i enlighet  

med hennes begäran. 

Dispensansökan från Ulricehamn BK har inkommit gällande för en domare att döma mer än 5 timmar vid freestyletävlingar  

den 5 och 6 oktober. VU har per 190917 beslutat att tillstyrka dispensansökan. 

  

6. Sekreteraren 

Genomfört möte med Agria gällande avtal mellan klubben och Agria har resulterat i förslag att sammarbetet kommer att fortsätta 2020-

2022 med en ngt högre ersättning till klubben. 

Enligt Årsmötesbeslut 2019 skall medlemsavgiften i klubben ökas till 230sek per år och medlem. Detta är meddelat till SKKs 

medlemsservice och gäller from 2020-01-01 och tillsvidare. 

 

7. Kassören 

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

Diskussion angående kommande års verksamhet och budget påbörjades. Vi följer upp och fastställer på kommande möte. 

8. Arbetsgrupperna  

8.1  Domar- och utbildningsgruppen 

Domarutbildning för nya domare är genomförd med 4 deltagare.  Dessa kommer nu att göra elev-och aspirant tjänstgöring med stöd av 

referensdomare. 

 

Till den Inofficiella domarkonferensen den 19-20 oktober har 26 domare anmält sitt deltagande.  Information med schema över innehåll 

mm kommer att skickas ut inom kort. 



 

 

8.2 Lokala Arbetsgrupper  

Inkommit en ansökan om att starta upp en ny arbetsgrupp inom klubben, Arbetsgrupp Mälardalen med ansvarig Anette Wallin. 

Arbetsgruppen har för avsikt att anordna “träna på att tävla”, olika tematräffar, träningsgrupper mm och att även om antalet aktiva i 

gruppen blir tillräckligt stort, anordna tävlingar. 

Styrelsen beslutar att godkänna att Arbetsgrupp Mälardalen bildas och önskar lycka till med verksamheten. 

 

8.3 Regelrevideringsgruppen 

Reviderade TTM regler finns nu färdiga och kommer att skickas ut på remiss till klubbens medlemmar. 

 

8.4 Rosettgruppen 

Inget att rapportera 

 

8.5 Tävlingsgruppen 

Ansökta tävlingar sedan föregående styrelsemöte: 

Vårdiscot Ulricehamns BK 14-15/3 

Först Dansen 2020 Blekinge BK 31/3 

Aprilskämtet Linköpings HU 4-5/4 

Rocking Åmål SHFK Arbetsgrupp Karlstad18-19/4 

Förmidsommardansen 13-14/6 

 

Klubbmästerskap- diskussion som återknyter till tidigare diskussioner i styrelsen gällande Klubbmästerskap i Freestyle och HTM. 

Beslut att årligen genomföra Klubbmästerskap i klass 1-3FS& HTM from 2020. Att KM genomförs på tävling arrangerad av SHFK och är 

öppen för alla medlemmar i SHFK. Separat resultatlista och prisutdelning kommer att hållas för tävlande i Klubbmästerskapet utöver den 

vanliga resultatlistan /prisutdelningen. 

Vidare beslutades att tilldela SHFKs arbgrupp Karlstad att genomföra Klubbmästerskap 2020 vid tävlingar i Åmål 18-19 april 2020. 

 

Djurens helg på Solvalla 2020 kommer att bli 29-30 augusti- diskuterades medverkan av styrelsen. Beslutades att Kerstin och Märta 

ansvarar för genomförandet av tävling. 

 

Nya Stormästare i FS –SEHTMCh SE RALLY Ch Gyllenemix Hajas Lyckofix- Lycka 

Diplom är utdelat  och bemärkelsen  kommer att publiceras på klubbens hemsida. 

Crufts 2020  Elisabet Browaldh & Kummin kommer att representera  Sverige på den Internationella finalen den 7 mars 2020. 

Åretshund XX -och SM- listorna är uppdaterade per den 20 oktober 2019. 

 

8.6 Webgruppen 

Inget att rapportera 

 

8.7 Landslaget 

OEC 2019 i Italien är genomfört med lag i både Freestyle och HTM. 

 

Några justeringar i truppen som tävlar i VM i Tyskland har gjorts och truppen ser ut som följer;  

Freestyle Elisabet Browaldh-Kummin, Nina Roegner-Moster, Märta Andersson; Marie Danielsson-Aston; Reserv- Jonna Smedberg-Zoya. 

HTM; Anna Larsson-Flynn, Nina, Steinbach- Lycka, Sara Guldbacka-Katla ; Maria Schelin- Lizzie 

Styrelsen önskar stort lycka till! 

 

8.8 Sponsorsgruppen 

Jobbar på med att knyta sponsorer till klubben. 

 

8.9 Nya Hundaktiv 

Inget att rapportera 

 

8.10  Medlemsvärvning/vård 

Inget att rapportera 

 

8.11 Info 

Inget att rapportera 

 



9. Inkommande post 

SKK-CS protokoll nr 4. 

SKK- om sjukdomsituationen i Norge. 

SKK_SBK aktivitetsringen på STHLMs Hundmässa. 

SKK- Program för möte med verksamhetsklubbarna. 

SKK- remiss allmänna reglerna för prov, tävling och beskrivningar. 

10. Utgående post 

Inget att rapportera 

 

11.   Nästa möte   

Nästa möte torsdagen den 14 november 19.00 telefonmöte.     

12.   Mötets avslutande 

 Ordförande tackar för ett givande möte och avslutar. 

Protokollförare _______________________ 

            Kerstin Eklund, sekreterare  

 

Justeras             _______________________  _______________________ 

                           Johanna Lehman, ordförande             Inger Hillskog Roth, justeringsman    


