
 

 
Protokoll nr 3 2021 

Fört vid SHFKs styrelsemöte 2021-04-20, telefonmöte  

Närvarande vid mötet:   

Johanna Lehman     

Inger Hillskog Roth 

Alexandra Karlsson 

Lovisa Martinsson  Deltog ej:  

Anna Larsson  My Johansson 

Caroline Ling   Kerstin Eklund    

Anette Zimmerman  Märta Andersson     

  

                          

§30. Mötets öppnande  

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

 

§31. Val av sekreterare 

 Alexandra Karlsson valdes att föra anteckningar. 

 

§32. Val av justerare  

Anna Larsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

§33. Fastställande av dagordning  

Dagordning gicks igenom och fastställdes. 

 

§34. Förgående protokoll 

Föregående protokoll nr 2 gicks igenom. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§35. Redovisning av VU beslut 

Beslut 21-04-07 att ställa in VårValsen 9 maj och Matsdansen 22 maj pga Pandemin. 

§36. Anmälan till KF 

Klubben har en delegat med rösträtt. Intresseanmälan om deltagande till Kerstin görs snarast.  

Anmälan ska vara SKK tillhanda senast 31 maj. 

 

§37. Agria 

Handlingsplansmöte med Agria är genomfört. All verksamhet vilar i det stora hela pga pandemi. Om och när samhället öppnar upp igen 

så bidrar Agria med hederspriser till våra tävlingar. De sponsrar också vårt kommande KM och kommer att skänka ”give away” gåvor till 

höstens domarkonferens. 

 

§38. Information från kassören 

Kassören redogjorde för klubbens ekonomi tom dagens datum. Klubbens ekonomi är solid. 

 

§39. Bordlagda ärenden 

a) Framtagandet av handlingsplan hur hantera situation med hård handling och olämpligt 

beteende av förare på tävling pågår. 

 



 

b) Klubbmästerskap 2021 – genomföra som en inofficiell digital tävling. Efter diskussioner så beslutades att Anna, Carolin och Alex lägger 

upp ett förslag i vår FB grupp. Preliminärt genomförs tävlingen online i augusti. 

 

§40. Information från Domar- och utbildningsgruppen 

a) Rapport från Domarkonferensplaneringsgruppen – arbetet med planeringen av domarkonferensen 2021 fortgår. 

 

b) Instruktörslärare – arbetsgruppen har jobbat med frågan och kommer att presentera ett förslag på upplägg till nästa möte. 

 

§41. Information från Tävlingsgruppen 

a) Konstaterades att det nu inte kommer in några anmälningar om kommande tävlingar. Diskuterades hur vi ska få igång våra tävling 

så snart som möjligt då samhället öppnar upp. Vi har ett gällande beslut om generell dispens för ansökan på 3 månader. Vi beslutade att 

tillskriva de arrangerande klubbar om att söka tävlingar med kortare tid till genomförande än 3 månader och i de fallen inkommer till 

styrelsen med en begäran om dispens. 

 

b) Svenska Mästerskapet 2021 diskuterades. Tidigare beslut om genomförande har fattats (protokoll nr 6-2020)enligt följande: 

SM vinnarna i Freestyle, Heelwork To Music och Teamwork To Music 2019 är direktkvalade. Kvalperioden är 2019-11-01-2021-10-31. 

I nuvarande läge ligger beslutet fast med förhoppning om att tävlingarna kommer igång och att SM kan genomföras.  

 

§42. Landslaget 

NM i Norge är flyttat till december 2021 

Workshop för landslaget har genomförts 10-11 april. 

Landslagsledningen bevakar hur uttagningen till NM och EOC ska genomföras utifall inte tävlingarna kommer igång. 

 

§43.  Inkommande post 

Inkommande skrivelser för kännedom 

SKK-  FCI uppdaterad version av Regulations for FCI International FCI Dog Dancing Competitions. Gällande Internationella Championat 

SKK- FCI uppdaterade anvisningar för arrangörer av Internationella tävlingar 

SKK- FCI uppdaterade anvisningar för domare Internationella tävlingar 

SKK- FCI Regler för FCI Europeiska Öppna Mästerskapen (EOC) 

SKK- PTK angående revideringen av regler för freestyle och HtM.  
 

§44.  Utgående post 

Till Sofia Angleby ang Instruktörslärarutbildning 

Till Yvonne  Öster ang instruktörslärarutbildningen under coron 

Till Anita Axelsson ang instruktörslärarutbildningen under corona 

 
§45. Nästa möte   

Nästa möte tisdagen den 8 juni 19.30 telefonmöte 

 

§46. Mötets avslutande 

Ordförande tackar för ett givande möte och avslutade. 

 

 

 Protokollförare _____________________ 

 Alexandra Karlsson  

 

 

 Justeras    _________________________             Justeras   __________________________                          

 Johanna Lehman, ordförande                                 Anna Larsson ,justerare 

                 


