
 
Protokoll nr 5 2020 

Fört vid SHFKs styrelsemöte 2020-08-27, telefonmöte  

Närvarande vid mötet:   Deltog ej:  

Johanna Lehman   Anna Larsson   

My Johansson   Alexandra Sundqvist     

Inger Hillskog Roth   Alexandra Karlsson   

Kerstin Eklund   

Märta Andersson 

Lovisa Martinsson 

 Caroline Ling  

Anette Zimmergren           

          

1. Mötets öppnande  

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

 

2. Val av justerare  

Anette Zimmergren valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

3. Fastställande av dagordning  

Dagordning gicks igenom och fastställdes efter ett par tillägg. 

 

4. Förgående protokoll 

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

 

5. Redovisning av VU beslut 

Beslut att ge dispens för LHUs tävling som ursprungligen ansökt till den 12/12 2020,att byta plats och datum till 7/11 2020i Söderköping. 

Beslut angående SHFKs tävlingsverksamhet from 15/8 2020 . Förslaget ligger i sin helhet på hemsidan. 

Beslut att tillåta Ulricehamn BK att köra sina tävlingar 16&17 oktober ( tidigare inställd )  

Beslut att ge Habo BK dispens att köra tävlingar 3&4 oktober . 

Beslut att det är ok att ha bortlottning även i klass 3 under rådande omständigheter 

Beslut angående banvandring: ok att inte ha banvandring vid inomhustävlingar. Vid utomhustävling kunna ha banvandring, men då med 

ett fåtal förare åt gången och schemalagt. 

Beslut att avslå SHU dispensansökan att få arrangera officiell freestyletävling endast för ungdomar 6-25 år 

Beslut att ge LHU dispens att arrangera kvällstävlingar den 16 september och 7 oktober 

 

6. Sekreteraren 

Diskussion angående klubbens Årsmöte 2021. Beslut att vi planerar för att genomföra Årsmötet  som ett fysiskt möte. 



Datum preliminärt den 20 mars 2021, plats Hund Arena i Kungsör. Den traditionsenliga tävlingen Årsmötesdansen kommer att 

genomföras i samband med Årsmötet. Kerstin och Caroline ansvarar för tävlingen.  

Inkommen förfrågan om att delta på digital konferens för Specialklubbs/Verksamhetsklubbar under 2021 diskuterades. Vi kommer att 

delta om datum fungerar för oss. 

 

7. Kassören 

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

8. Arbetsgrupperna 

8.1  Domar- och utbildningsgruppen 

Freestyleinstruktörsutbildningen är nu reviderad  och klar.              

8.2 Lokala Arbetsgrupper 

 Inget att rapportera 

 

 8.3 Regelrevideringsgruppen 

 Inget att rapportera   

8.4 Rosettgruppen 
Inget att rapportera 

 

8.5 Tävlingsgruppen 
Ny tävling Blekinge KK / Sölvesborg 27 mars godkänd 
Diskussion om SM kvallistorna bordlades till kommande möte. 
     
8.6 Webgruppen 
Inget att rapportera 

 

8.7 Landslaget 
Två workshop för landslaget har genomförts i juli och augusti. 
 
Diskussion om uttagning av landslaget 2021. Vi enades om att utse utse/ tillfråga medlemmarna i 2020 års landslag till VM 2021 som 
genonförs i Tjeckien 10-13 juni. 
Uttagningen till EOC och NM som går av stapeln under hösten 2021 sker i en andra uttagning under 2021. 
       
8.8 Sponsorsgruppen 
Inget att rapportera 
 
8.9 Nya Hundaktiv 
Inget att rapportera 
 
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 Info om Covid 19  
SKK-CS protokoll nr 5 
SKK-behov av reviderad regelrevideringsperiod        
SKK- monter på Sthlms Hundmässa 
SKK- FCI info om att VM i Freestyle i Frankrike är inställt 
SKK- FCI info om kommande års VM och EOC 
SKK- FCI minnesantackningar från DDC möte 4-5 juli 
SKK- andra remissomgången allmänna regler  
SKK- info Sthlms Hundmässa inställd 
 
10. Utgående post 
Ingen utgående post 

 
 11.   Nästa möte   
  Nästa möte måndagen den 5 oktober 19.00 telefon möte 



    12.   Mötets avslutande 

    Ordförande tackar för ett givande möte och avslutar. 

 

   Protokollförare _______________________ 

            Kerstin Eklund, sekreterare  

 

  Justeras    _________________________             __________________________                          

  Johanna Lehman, ordförande                     Anette Zimmergren, justeringsman    

                  


