Protokoll nr 7 2021
Fört vid SHFKs styrelsemöte 2021-11-15, telefonmöte
Närvarande vid mötet:
Johanna Lehman
My Johansson
Inger Hillskog Roth
Kerstin Eklund
Märta Andersson
Alexandra Karlsson
Lovisa Martinsson
Anna Larsson
Caroline Ling
Anette Zimmerman

§94. Mötets öppnande
Ordförande Johanna Lehman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§95. Val av justerare
Lovisa valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§96. Fastställande av dagordning
Dagordning gicks igenom och fastställdes.
§97. Förgående protokoll
Föregående protokoll nr 6 lades efter genomgång till handlingarna.
§98. Information från kassören
Kassören redogjorde för klubbens ekonomi tom dagens datum. Klubbens ekonomi är fortsatt solid.
§99. Bordlagda ärenden
Framtagandet av handlingsplan hur hantera situation med hård handling och olämpligt
beteende av förare på tävling. Presenterades på domarkonferensen och skall justeras med ett par tillägg
innan slutligt godkännande.
§100. Redovisning av VU beslut
211006 beslut att bekosta gula pikétröjor med tryck till landslagsdeltagarna, för att
komplettera Agrias blå/röda outfit .

211012 Beslut Arbetsgrupp STHLM bokade tider för gemensam träning ,kostnaden
tas från det överskott som gruppen tävlingar genererar.
211018 Förslag från landslagsledaren att engagera Eva Marie Wergård i en Online föreläsning om
tävlingspsykologi på nästa WS. Kostnaden att belasta landslagskontot. VU besltar i enlighet med förslaget.
211025 Beslut av VU att utse nuvarande Landslag till VM i Paris. Fördelning ordinarie och reserver
sker efter NM. Eventuella kompletteringar av ekipage sker också efter NM.
§101. Domar-och utbildningsgruppen
a) Domarkonferensen är genomförd med i stort sett samtliga domare. Utvärderingen som gjordes visar att
domarna är nöjda med upplägget. Styrelsen tackar domarplaneringsgruppen för ett gott genomförande.
b) Uppgifter till domare som inte var med på konferensen tas om hand av domargruppen.
c) Brev/mejl från tre domarkollegor som ifrågasätter styrelsens beslut att av auktorisera
Sabine Åström har inkommit- Styrelsen har tagit del av skrivelsen och konstaterar att inget nytt tillkommit i
frågan. Skrivelsen lades därmed till handlingarna.
d) Begäran har inkommit från Bende Press att döma internationellt. Bende bedöms inneha kvalifikationer i
enlighet med de krav som föreligger och beslutade att tillstyrka Bendes begäran.
e) Domarutbildning 2022 diskuterades. Styrelsen beslutade att verka för ett genomförande av
domarutbildning. Kontakter tas med domarutbildarna för uppstart.
§102. Lokala Arbetsgrupper
information från Arbetsgrupp Mälardalen har inkommit. Verksamheten i gruppen har inte kommit igång och
ingen ansvarig finns som är redo att ansvara för verksamheten. Styrelsen beslutade därmed att lägga ner
arbetsgruppen.
§103-. Rosettgruppen
My meddelar att SM, AFEC final och AFEC kval rosetter nu finns i gott förvar hos klubbens lager.
§104. Tävlingsgruppen
a) SM 2021 - Planeringen fortgår.
b) AFEC finalen - trögt att få fram besked om vilken dag vi får till genomförandet från ansvariga på My Dog.
Vi beslutar att avvakta till början av december innan vi beslutar om reservplan för vårt genomförande.
c) Mejl har inkommit från medlem angående hur klubben uppmärksammar respektive inte uppmärksammar
resultat av tävlingsekipage som varit utanför Sverige och tävlat. Styrelsen konstaterar att Klubben bevakar
och rapporterar från de Mästerskap som klubben sänder landslag till.
§105. Landslaget
a) Workshop för landslaget genomförd 13-14 november med samtliga deltagare. Förutom träning så ingick ett
uppskattat On-Line föredrag om Mental träning av Eva Marie Wergård.
b) NM i Norge
Vi har utsett Nina Steinbach och Lykka som 2:a reserv i HTM laget.
c) Kvalregler för uttagning av Landslag 2022 förelåg. Efter genomgång och diskussion beslutades i enlighet
med förslaget.

§91. Utgående skrivelser
Till domare –avauktoristaion
Till ny Instruktörs lärare
§92. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 18 januari 2022 19.00 telefonmöte
§93. Mötets avslutande
Ordförande tackar för ett givande möte och avslutade.

Protokollförare _____________________
Kerstin Eklund, sekreterare

Justeras _________________________
Johanna Lehman, ordförande

Justeras __________________________
Lovisa Martinsson ledamot

