Protokoll nr 2 2021
Fört vid SHFKs styrelsemöte 2021-03-15, telefonmöte

Närvarande vid mötet:
Johanna Lehman
Inger Hillskog Roth
Kerstin Eklund
Märta Andersson
Caroline Ling
Anna Larsson
Anette Zimmergren

Deltog ej:
My Johansson
Alexandra Karlsson
Lovisa Martinsson

§16. Mötets öppnande
Ordförande Johanna Lehman som hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§17. Val av justerare
Märta Anderson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§18. Fastställande av dagordning
Dagordning gicks igenom och fastställdes efter ett par tillägg.
§19. Förgående protokoll
Föregående protokoll nr 1 gicks igenom. Noterades att i protokollet saknades uppgiften att Alexandra Sundqvist lämnat styrelsen på
grund av personliga skäl. Styrelsen tackar för hennes arbete som suppleant. Protokollet godkändes därefter och lades till handlingarna.
§20. VU beslut
Beslut 21-02-05 Arb grupp Stockholm ansöker att få flytta Marsdansen till 22 maj, tillstyrkes.
Beslut att 21-02-18 ställa in Årsmötesdansen och Januaridansen pga det fortfarande ansträngda läget med Covid -19
§21. Information från kassören
Kassören redogjorde för klubbens ekonomi tom dagens datum. Klubbens ekonomi är solid.
§22. Bordlagda ärenden
a) Framtagandet av handlingsplan hur hantera situation med hård handling och olämpligt beteende av förare på tävling,
fortsatt bordlagt.
b) Klubbmästerskap 2021 – förslag fanns på att genomföra KM som en inofficiell digital tävling. Efter diskussioner så beslutades enligt
förslaget och Anna Larsson fick i uppdrag att hålla i ett komplett förslag om hur genomförandet ska gå till.
§23. Information från Domar- och utbildningsgruppen
a)Förelåg förslag på uppdaterad Tävlingsledarlista. Den nya listan innehåller TL som tjänstgjort sedan 2018 samt domare. Övriga som
tidigare legat på listan har tagits bort. Beslutades enligt förslaget. Listan publiceras på hemsidan, uppdatering av listan sker därefter
kontinuerligt.

b) Rapport från Domarkonferensplaneringsgruppen – arbetet med planeringen av domarkonferensen 2021 är i full gång. De
minnesanteckningar som förelåg diskuterades och styrelsen godkände planeringen och innehållet som där presenterades.
c) Fråga har inkommit från en person om att få hålla kurs för blivande instruktörer utifrån klubbens riktlinjer. Diskuterades hur vi ska gå
tillväga för att godkänna Instruktörslärare som får anordna kurser för blivande instruktörer i Freestyle/HTM. Klubben har i dagsläget två
Instruktörslärare som äger rätt att hålla utbildning utifrån de riktlinjer som klubben antagit.
I klubbens ¨Riktlinjer för instruktörsutbildning¨står skivet
- rätt att hålla freestyleinstruktörsutbildning i SHFKs regi är av klubben godkänd
instruktörslärare. Instruktörsläraren ska följa klubbens riktlinjer för utbildningen.
Beslutades att för att komma ifråga som godkänd Instruktörslärare så ska ett
-Frågeformulär tas fram med relevanta frågor. Anna Larsson, Caroline Ling och Kerstin Eklund utsågs att arbeta fram detta.
-Vid intresse av att bli Instruktörslärare så ska frågeformuläret besvaras samt tillsammans med den sökandes CV tillsändas klubben.
d) Johanna Lehman anmälde jäv och lämnade mötet.
Fråga har inkommit från en av de två Instruktörslärarna om hur klubben ställer sig till att genomföra Freestyleinstruktörsutbildningar
under nuvarande coronarestriktioner?
-Instruktörsutbildningarna genomförs sedan 2020 på privat basis av klubben utsedda instruktörslärare. I upplägget av
freestyleinstruktörsutbildning äger läraren möjligheten att påverka utformningen av utbildningen med hänsyn till egna förutsättningar
och erfarenhet inom sporten. Instruktörsläraren ansvar själv för annonsering och ekonomi. SHFKs förbinder sig att lägga ut
instruktörslärarens utbildningar på SHFKs hemsida, under förutsättning att riktlinjerna följs .
I och med att utbildningen genomförs på privat basis, så finner klubben att ansvaret på genomförandet av utbildningen åligger
instruktörsläraren. Styrelsen förutsätter att gällande restriktioner avseende Corona som FHM/SKK har uttalat följs under genomförandet
av utbildningarna.
Johanna Lehman återansluter till mötet.
§24. Information från Tävlingsgruppen
a) Pga de senaste begränsningarna som meddelas av FHM och SKK, så pausas nu tävlingarna tills vidare.
Klubben följer FHM och SKK uppdateringar löpande och förändringar kan komma att ske framöver.
b) AFEC kval – ansökan inkommit från Arb.grupp Stockholm – Vårvalsen den 9 maj och från Eskilstuna BKs tävlingar den 28 juli.
Beslutades att tilldela dessa AFEC-kval.
c) Årets Hund XX diskuterades. Beslutades att det tidigare fattade beslutet att Årets Hund XX 2020-2021 kvarstår.
§ 25. Landslaget
VM i Tjeckien är inställt pga pandemin.
Workshop för landslaget genomförs som planerat den 10-11 april.
Landslagsledningen bevakar hur uttagningen till NM och EOC ska genomföras utifall inte tävlingarna kommer igång.
§26. Inkommande post
Inkommande skrivelser för kännedom
SKK- vidarbefordrad info från SBK gällande Rallylydnadsregler
SKK- information angående Covid.
SKK-information om ansökan bidragsberättigade konferenser domare
SKK- Inbjudan till Nordiskt Mästerskap i Freestyle 2021
SKK- CS protokoll nr 1
SKK- Nyheter och information från Medlemsservice
SKK- Uppdaterad blankett - Rapport om huns som visat oacceptabelt beteende
SKK- 2021 WORLD CHAMPIONSHIP FOR DOG DANCING – Inställt
SKK- 2021 NM i Norge Inbjudan
AGRIA- Handlingsplansmöte
SKK FCI DDC- Uppdaterade Internationella regler
SKK- Info från medlemservice
§27. Utgående post
Till Anette Wallin angående olämplig händelse på tävling
Till Yvonne Öster protokollsutdrag beslut angående olämplig händelse på tävling
Till samtliga medlemmar – inställt Årsmöte

§28. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 20 april 19.00 telefonmöte
§29. Mötets avslutande
Ordförande tackar för ett givande möte och avslutade.

Protokollförare _____________________
Kerstin Eklund, sekreterare

Justeras _________________________
Johanna Lehman, ordförande

Justeras __________________________
Märta Andersson ,justerare

