
 

Protokoll nr 4 2020 

Fört vid SHFKs styrelsemöte 2020-06-09, telefonmöte  

 

Närvarande vid mötet:   Deltog ej:  

Johanna Lehman  Lovisa Martinsson     

My Johansson  Alexandra Sundqvist     

Inger Hillskog Roth  Caroline Ling 

Kerstin Eklund 

Alexandra Karlsson   

Märta Andersson      

Anna Larsson          

Anette Zimmergren           

             

1. Mötets öppnande  

Ordförande Johanna Lehman som hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Val av justerare  

Alexandra Karlsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

3. Fastställande av dagordning  

Dagordning gicks igenom och fastställdes. 

 

4. Förgående protokoll 

Föregående protokoll nr 3 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

 

5. Redovisning av VU beslut 

VU har fattat följande beslut:  

Att ställa in Tunagato 6-7 juni Borlänge BK 

Att ställa in Förmidsommardansen 13-14 juni Hammarö BK 

Att skriva och publicera text med information om att nya direktiv från SKK och FHM som berör vår verksamhet såsom kurser, 

sammankomster och tävlingar. Texten är publicerad på hemsidan 20-05-19. 

Att ge en generell dispens till våra domare från regeln att döma minst en gång per år. Regeln kommer tidigast att börja gälla igen 

då tävlingsverksamheten återupptas igen. 

Att  våra domarelever erhåller dispens rent tidmässigt att genomföra sina elev –och aspirant uppdrag till dess att 

tävlingsverksamheten återupptas igen. 

Att genomföra officiella tävlingar i klass 3 FS & HTM samt TTM på Stockholm Hundmässa  den 12 december 2020. 

 

6. Sekreteraren 

Inget att rapportera 

 

7. Kassören 

Kassören redogjorde för klubbens ekonomi tom dagens datum. Klubbens ekonomi är god och stabil. 

             8. Arbetsgrupperna 

             8.1  Domar- och utbildningsgruppen 

             Underlag för Freestyleinstruktörsutbildningen förelåg. Efter diskussioner beslutades att godkänna liggande förslag. 

              

              



  

 

          8.2 Lokala Arbetsgrupper  

          Inget att rapportera 

 

          8.3 Regelrevideringsgruppen 

          Johanna informerade om att de svar som inkommit på remissomgång 2 av nya freestylereglerna, nu bearbetas och beaktas inför 

          arbetet medslutversionen av  regelförslaget .   

          8.4 Rosettgruppen 
          Inget att rapportera 

 

         8.5 Tävlingsgruppen 
        Samtliga tävlingar tom 2020-08-31 är inställda pga av pandemin. 
        SM- inställt i enlighet med direktiv från SKK 
        TTM SM- inställt i enlighet med direktiv från SKK 
        AFEC kval och final- inställt i enlighet med direktiv från SKK 
        Årets Hund XX- listorna 2020. Diskuterade hur vi kan hantera dessa 2020.  
        Beslut fattades att vi inte kommer att utse några Årets Hundar 2020. Vidare beslutades att de resultat som erövrats under tävlingar  
        2020 får räknas med i 2021 års tävlan om  Årets Hundar. 
        Crufts- Diskuterades hur vi ska förhålla oss till att utse representant till den internationella finalen på Crufts 2021. 
        Beslutade att utse 2019 års SM vinnare Märta Andersson och Ingvar att representera Sverige. 
        SHFK kommer att arrangera officiella tävlingar i FS klass 3 och HTM klass 3 samt inofficiella tävlingar i TTM på STHLMs Hundmässa    
        den 12 december. 
        KM 2020 kommer om möjligt att genomföras under hösten alternativt i början av nästa år. 
 

       8.6 Webgruppen 
       Inget att rapportera 

 

      8.7 Landslaget 
      Landslaget 2020 är uttaget och ser ut som följer: 
      Freestyle  
      Märta Andersson & Ingvar  
      Elisabet Browaldh& Kummin  
      Nina Roegner & Moster  
      Marie Danielsson & Aston  
      Carolin Ling & Lazy  
      Ella Johansson & Navy 

     HTM  
     Nina Steinbach & Lykka  
     Eva Andersson & Lilo  
     Pernilla Pöykiöniemi & Lexus  
     Lovisa Martinsson & Signe  
     Sara Guldbacke & Katla  
     Helen Widfeldt & Harry 
 

    8.8 Sponsorsgruppen 
    Inget att rapportera 
 
   8.9 Nya Hundaktiv 
   My rapporterade om fel som uppstått och nu åtgärdats i Nya Hundaktiv. Felet som uppstått stängde ner tävlingportalen som låg nere 
   under ett par dagar.    
 
  8.10  Medlemsvärvning/vård 
  Fråga angående hur vi ska kunna få fler medlemmar till klubben har väckts. Frågan är försatt bordlagd. 
 
  8.11 Info 
  Inget att rapportera  
 
9. Inkommande post 
 Inkommande skrivelser för kännedom 
 SKK Utdrag från CS -4  
 SKK-CS protokoll nr4 
 SKK-angående resor          
 SKK- Information från Föreningskommittén 
 SKK- Nomineringar till Förtjänsttecken. 
 Agria- kvartalsmail 



10. Utgående post 

 Ingen utgående post 
    
11.   Nästa möte   

 Nästa möte torsdagen den 27 augusti 19.00 telefon möte 

12.   Mötets avslutande 

 Ordförande tackar för ett givande möte och avslutar. 

 

Protokollförare _______________________ 

            Kerstin Eklund, sekreterare  

 

Justeras    _________________________             __________________________                          

 Johanna Lehman, ordförande                    Alexandra Karlsson justeringsman    

                  


