
 

 
Protokoll nr 6 2021 

Fört vid SHFKs styrelsemöte 2021-09-30, telefonmöte  

Närvarande vid mötet:   

Johanna Lehman 

My Johansson     

Inger Hillskog Roth 

Kerstin Eklund  Deltog ej:   

Märta Andersson  Anna Larsson    

Alexandra Karlsson  Caroline Ling   

Lovisa Martinsson Anette Zimmerman                   

                           

§76. Mötets öppnande  

Ordförande Johanna Lehman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§77. Val av justerare  

Alexandra valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

§78. Fastställande av dagordning  

Dagordning gicks igenom och fastställdes. 

 

§79. Förgående protokoll 

Föregående protokoll nr 5 gicks igenom. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§80. Information från sekreteraren 

Sekreteraren tog upp att det är dags att bestämma datum för Årsmöte. Efter diskussion beslutades att förlägga Årsmötet i Kungsörs 

Hundarena den 26 mars 2022. Vi arrangerar FS /HTMklass 3 och TTM tävlingar samma dag  i HundArenan. 

 

§81. Information från kassören 

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

 

§82. Bordlagda ärenden 

Framtagandet av handlingsplan hur hantera situation med hård handling och olämpligt 

beteende av förare på tävling. Förelåg förslag till skrivning av handlingsplan. Beslutades att presentera dokumentet på den kommande 

domarkonferensen innan vi beslutar om dess slutgiltiga form. 

§83. Redovisning av VU beslut 

21-08-23 Auktorisation av Linda Jönsson som Freestyledomare fastställdes. Vi hälsar Linda välkommen och lycka till. 

21-09-18 Storfors Lokala Kennelklubb har inkommit med en begäran m att få skifta klasser mellan dagarna på sin tävling i Februari. 

Beslutades i enlighet med begäran. 

 

§84. Domar-och utbildningsgruppen 

a) Inkommit en begäran från Tomas Englöf om att avsluta sin domargärning som Freestyledomare på egen begäran. Beslutades i enlighet 

med den inkomna begäran. Styrelsen tackar för en utmärkt insats genom åren. 

b) Diskuterades Sabine Åströms domarauktorisation. Hon har meddelat att hon inte kommer att delta på den obligatoriska 

domarkonferensen i oktober. Hon har inte heller deltagit på de senaste två domarkonferenserna och har dömt mycket sporadiskt under 

de senaste åren. Efter diskussion beslutades att avauktorisera henne som Freestyledomare. Vi tackar Sabine för väl utfört arbete. 



 

c) Instruktörslärare- Pernilla Pöykiöniemi har bedömts ha de kvalifikationer som begärts in av styrelsen och är därmed godkända som 

Instruktörslärare och får hålla utbildning för blivande freestyleinstruktörer utifrån klubbens riktlinjer. 

 

§85. Rosettgruppen 

My meddelar att vi hos InterSilvi , som är klubbens leverantör av rosetter, har försett oss med konto/ inlogg för att vi  i fortsättningen   

ska kunna göra beställningar enkelt och smidigt. Inloggningsuppgifter finns hos rosettansvarig sekreteraren och ordföranden. 

 

§86. Tävlingsgruppen 

a) SM 2021 - HundArenan bokad den 11 december, domarna är klara, hotell bokat. Planeringen fortsätter. 

 

b) Samtliga Årets listor är uppdaterade per dagens datum. 

 

c) Crufts 2022 –Märta Andersson anmälde jäv och lämnade mötet. 

 Det ser glädjande nog ut som om Crufts blir av 2022. Gällande Freestylen så har vi fått besked att anmälan kommer att öppnas tidigast i 

slutet av november. Vi diskuterade vem som skall skickas som representant till den Internationella finalen. Beslutade enhälligt att erbjuda 

Märta Andersson och Ingvar att åka. 

Märta återkom till mötet. 

 

§87. Landslaget 

a)EOC i Ryssland är flyttat till 28-31 oktober i Moskva.  Vi skickar inget landslag till EOC pga pandemi och de karensregler som gäller i 

rådande situation. 

b)NM i Norge- Inbjudan har inkommit. 

Vi har utsett Pernilla Pöykiniemi och Lexus som 1:a reserv i HTM laget. 

 

§88. Sponsorsgruppen 

Jobbar på och har flera sponsorer klar til SM och AFEC såsom Doggy, Klickerförlaget, LG-apporter, Nutrolin mfl 

 

§89. Nya Hundaktiv 

Vi diskuterade Hundaktiv . En hel del bekymmer finns med vår tävlingsportal. Diskussionen utmynnade i ett beslut att börja kika på 

alternativ på ny tävlingsportal. Uppdrogs till My att undersöka vilka möjligheter vi har. 

 

§90. Inkommande post 

Inkommande skrivelser för kännedom 

SKK- CS protokoll nr 5 

SKK- Remiss – Förslag till nya typstadgar för SKKs medlemsorganisationer 

SKK- FCI Dog Dancing EOC  

SKK- Medlemsavgifter 2022 

SKK- inbjudan till NM i freestyle i Norge 

 

§91. Utgående post 

Till domare –avauktoristaion 

Till nya Instruktörs lärare 

 
§92. Nästa möte   

Nästa möte måndagen den 15 november 19.00 telefonmöte 

 

§93. Mötets avslutande 

Ordförande tackar för ett givande möte och avslutade. 

 

 

 Protokollförare _____________________ 

 Kerstin Eklund  

 

 

 Justeras    _________________________             Justeras   __________________________                          

 Johanna Lehman, ordförande                                 Alexandra Karlsson ,justerare 

                 


