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Dagordning 

26 mars 2022 

 

Öppnande av mötet 

 

1. Justering av röstlängd. 

2. Val av ordförande för årsmötet. 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
  
4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.  
De valda justerarna är dessutom rösträknare.  

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar.  

6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.  

7. Fastställande av dagordningen.  

8. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisorns berättelse.  

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller 
förlust.  

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.  
 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  

12.   A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.   
        B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.   
        C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.  
 
13. Beslut om antal ledamöter samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter 
i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.  

14. Val av revisor och revisorsuppleant. 
 
15. Val av valberedning.  

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 15.  

17. Övriga ärenden.  
      Motion tillställd Årsmötet. 
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Verksamhetsberättelse 2020 och 2021 

 

Möten 2020 & 2021 
Styrelsen har sammanträtt 7 gånger per år via telefonkonferenser. 

Internationellt arbete (NKU, FCI) 2020 & 2021 
NKU ett möte / år, deltagare Rolf Gustavsson 
FCI Dog Dancing Committeé ett möte/ år, deltagare Kerstin Eklund  

Medlemmar 2020 & 2021 
Klubbens medlemsantal per 2020-12-31, 183 medlemmar, varav 2 utlandsmedlemmar 
Klubbens medlemsantal per 2021-12-31, 203 medlemmar, varav 2 utlandsmedlemmar 

Regelrevidering 2020 
Jobbat vidare med regelrevideringen utifrån inkomna remissvar enligt tidsplanen.  
 
Regelrevidering 2021 
Jobbat vidare med regelrevideringen utifrån inkomna remissvar enligt tidsplanen. 
Skrivit slutförslag och fått detta godkänt av SKK. 
Behandlat de nya reglerna på domarkonferensen. 
 
Domare och utbildning 2020 
Påbörjat planeringen inför den officiella domarkonferensen 2021. 
Jobbat med allmänna frågor som rör domare. 
Genomfört 1 domarutbildning med 3 deltagare. 
Genomfört 2 instruktörsutbildningar. 
Auktoriserat 2 domare. 
Auktoriserat 7 tävlingsledare. 
Reviderat instruktörsutbildningen. 
Fortsatt planering med utbildning av arrangörer. 
 
Domare och utbildning 2021 
Planerat och genomfört den officiella domarkonferensen. 
Jobbat med allmänna frågor som rör domare. 
Genomfört 2 instruktörsutbildningar. 
Auktoriserat 3 instruktörslärare. 
Auktoriserat 1 domare. 
Auktoriserat 2 tävlingsledare. 
Avauktoriserat 3 domare. 
Fortsatt planering för utbildning av arrangörer. 

Lokala Arbetsgrupper2020&2021 
Arbetsgrupp Stockholm har genomfört två tävlingar per år. 
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Rosettgruppen 2020 
Totalt har klubbar beställt 324 rosetter. 
Totalt har 6 rosetter sålts via hemsidan. 
Totalt antal rosetter som sålts är: 330 fördelat enligt följande: 
Uppflytt 204 st 
Diplom 76 st 
Certifikat 30 st 
Championat 17 st 
 
Rosettgruppen 2021 
Totalt har klubbar beställt 197 rosetter. 
Totalt har 10 rosetter sålts via hemsidan. 
Totalt antal rosetter som sålts är: 208 fördelat enligt följande: 
Uppflytt 125 st 
Diplom 36 st 
Certifikat 36 st 
Championat 10 st 
Diplom klass 3 1st 

Tävlingsgruppen 2020 
Antalet starter och tävlingar var starkt påverkat av pandemins framfart.  
Planerade tävlingar 53 genomförda 13. 
AFEC – deltävlingar och finaler inställda pga pandemin. 
TTM SM – inställd pga pandemin. 
SM inställd pga pandemin. 
KM inställt pga pandemin. 

Tävlingsgruppen 2021 
Antalet starter och tävlingar var starkt påverkat av pandemins framfart.  
Planerade tävlingar 34 genomförda 15. 
AFEC – deltävlingar genomförd-Finalen planeras att genomföras i Kungsör 2022-03-26. 
TTM SM – genomfört på Hundarenan i Kungsör. 
SM genomfört på Hundarenan i Kungsör. 
KM inställt pga pandemin. 

Tävlingsstatistik 
2020: 730 officiella starter fördelade på 13 genomförda tävlingar arrangerade av 8 olika arrangörer. 
2021: 979 officiella starter fördelade på 15 genomförda tävlingar arrangerade av 4 olika arrangörer. 

 
Hemsida 2020 & 2021 
Har uppdaterats löpande med inkommande materiel. 
Har haft ett par avbrott under året, avhjälpta med hjälp av supporten. 

Landslaget 2020 & 2021 
Mästerskapen under båda åren har blivit inställda på grund av pandemin. Vi har arbetat under båda 
åren med fokus på att Mästerskapen skulle bli av. 
Landslagen har tagits ut enligt gällande kvalregler. 
Workshops har avhållits inför varje planerat Mästerskap. Plats och schema har ordnats av 
landslagsledaren som också deltagit på workshoparna. 
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Landslaget 2020             Landslaget 2021 
FS               FS               
Elisabet Browaldh & Kummin             Elisabet Browaldh & Kummin 
Marie Danielsson & Aston             Marie Danielsson & Aston 
Nina Roegner & Moster             Nina Roegner & Moster 
Märta Andersson & Ingvar              Märta Andersson & Ingvar 
Ella Andersson & Navy             Eva Andersson & Lilo  
Carolin Ling &Lazy             Lizette Olausson & Lotus 
HTM 
Eva Andersson & Lilo             Sara Guldbacke & Katla 
Nina Steinbach & Lykka              Lovisa Martinsson & Signe 
Lovisa Martinsson &Signe              Pernilla Pöykiöniemi & Lexus 
Sara Guldbacke & Katla             Caroline Ling & Freddie 
Pernilla Pöykiöniemi & Lexus                                     Nina Steinbach & Lykka 
Helene Widfeldt & Harry            Inger Hillskog Roth & Cailin 
 
Kerstin Eklund har varit landslagsledare båda åren. 

 
Kvalregler för2021 & 2022 har utarbetats och publicerats på hemsidan december 2020 &2021. 
Ett stort tack till de som sponsrat landslaget under året; Agria Djurförsäkringar & Kungsör BK . 

Sponsorgruppen 2020 & 2021 
Fortsatt samarbetet med Agria. 
Ordnat sponsorer till Årsmötesdansen, Agriadansen, SM, NM & AFEC. 
Klickerförlaget, Nutrolin, LG apporter, Hansegården, Hastawere, Yago’s Finest, Art for Animals, Taros 
Hundsport, Doggy , Agria. Stort tack till sponsorerna. 
Börjat förbereda med kontakter för nästa års tävlingar. 
 
Medlemsvärvning 2020 &2021 
Informerat om medlemskap via hemsidan (shfk.se) samt på skk.se. 

Nya Hundaktiv 2020 & 2021 
Hundaktiv fungerar, men ett antal oroande brister har gjort att vi påbörjat arbete med att se över 
alternativa plattformar för tävlingar. 

För SHFKs styrelse 2020 & 2021 
 
______________________________  ______________________________ 
Johanna Lehman   My Johansson 

______________________________  ______________________________ 
Kerstin Eklund    Inger Hillskog Roth 

______________________________  ______________________________ 
Alexandra Karlsson    Lovisa Martinsson 

______________________________  ______________________________ 
Märta Andersson   Anna Larsson 

______________________________  ______________________________ 

Caroline Ling                            Anette Zimmergren 
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Resultatrapport 2020 Svenska Hundfreestyleklubben  
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Resultatrapport 2021 Svenska Hundfreestyleklubben  
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Balansrapport 2020 Svenska Hundfreestyleklubben  
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Balansrapport 2021 Svenska Hundfreestyleklubben  
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Revisionsberättelse 2020 

 
Till årsmötet i Svenska Hundfreestyleklubben (SHFK). 

Jag har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2020 i Svenska 
Hundfreestyleklubben (SHFK).  

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig 
om redovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har innefattat att granska ett urval 
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna, att pröva redovisningsprinciperna 
och att bedöma den samlade informationen i redovisningen för att i rimlig grad försäkra mig om att 
redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.  

Jag har också gått igenom protokoll över styrelsens sammanträden och granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid 
med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut. 

Då revisionen inte ger anledning till anmärkning tillstyrks 

• att balans- och resultaträkningarna fastställs 

• att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

Göteborg 2021-02-01 

……………………………. 

Elisabet Browaldh 

 

 

Revisionsberättelse 2021 

 

Till årsmötet i Svenska Hundfreestyleklubben (SHFK). 

Jag har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2021 i Svenska 
Hundfreestyleklubben (SHFK).  

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig 
om redovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har innefattat att granska ett urval 
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna, att pröva redovisningsprinciperna 
och att bedöma den samlade informationen i redovisningen för att i rimlig grad försäkra mig om att 
redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.  

Jag har också gått igenom protokoll över styrelsens sammanträden och granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid 
med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut. 

Då revisionen inte ger anledning till anmärkning tillstyrks 

• att balans- och resultaträkningarna fastställs 

• att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

Lindome 2022-03-07 

…………………………. 

Elisabet Browaldh 
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Utmärkelser 2020 - 2021 

 
Svenska Mästare i Freestyle: Lizette Olausson och Trolleys Lotus 
Svenska Mästare i HTM: Nina Steinbach och Gyllene Mix Hajas Lyckofix 
Svenska mästare i TTM: Lag Gott & Blandat  
 
Crufts representant 2020 : Elisabet Browaldh och Kummin av Ulfsäter ( 2:a placering ) 
Crufts representant 2021 : Märta Andersson och Cefeus Zharles Ingvar II (inställt pga pandemin) 
 
 
Samtliga Mästerskap 2020 och 2021 blev inställda pga Pandemin. 
AFEC-final freestyle och HTM: Genomförd i mars 2022. 

 
 

Årets Nybörjare HTM 2020-2021: Jenny Wibäck och Valltäppans Pingu 
Årets Nybörjare Freestyle 2020-2021: Eva Andersson 0ch Teasels Winly Poisioned Leon 
Årets Heelworkhund 2020-2021 Nina Steinbach och Gyllene Mix Hajas Lyckofix 
Årets Freestylehund 2020-2021 Ella Johansson och Väståkra Navy Blue 
Årets Lag (TtM)2020- 2021 : TazzaFint 
 
Stormästare 2020 Freestyle:  Stormästare 2020 HTM: 
Lazy Lassie                            Gyllene Mix Hajas Lyckofix 

Stormästare 2021 Freestyle: 
Busligans Cailin   
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Förslag till Verksamhetsplan 2021 & 2022 

Svenska Hundfreestyleklubben (SHFK) ansvarar för SKKs verksamhet gällande hundfreestylesporten 
med tävlingsgrenarna Freestyle (FS) och Heelwork to Music (HTM).  
Styrelsen ska (inom rambudget och enligt stadgar) arbeta enligt följande: 
 
Styrelsemöten 
Hålla möten så ofta som bedöms nödvändigt för att arbetet ska fungera på ett bra sätt. Hålla möten 
framförallt via telefon för att undvika resekostnader och för att möjliggöra en styrelse med god 
geografisk spridning. Om möjligt hålls något/några fysiska möten. 

Medlemsvärvning 
Informera om medlemskap via hemsidan (shfk.se) samt på skk.se.   
Skapa tillfällen för workshops, kurser, träffar, medlemsmöten samt aktivitetsdagar när intresse och 

engagemang finns hos medlemmarna.  
Delta med monter vid lämpliga mässor/tävlingar. 

Samarbete med SKK 
Delta på konferenser när det är relevant och möjligt ekonomiskt.  
Svara på remisser.  
Fortsätta arbetet med nästkommande regelrevideringsperiod. 

Internationellt arbete  
Crufts utse deltagare samt fatta beslut kring utdelande av resebidrag. 
Följa arbetet i Nordisk Kennel Unions freestyle kommitté. 
Följa arbetet i FCI freestylekommitté. 
Följa sportens internationella utveckling via de befintliga kanaler som finns tillgängliga.  

Tävlingar 
Godkänna tävlingsdatum/platser och se över så att ansökta tävlingar inte krockar. 
Utse ansvarig för SM. 
Utse ansvarig för AFEC finalen 
Vidta åtgärder som stimulerar tävling.  
Om möjligt arrangera tävling inom ramen för SHFKs verksamhet.  
Hantera registrering av resultat i Hundaktiv och SKK Hunddata.  
Samla och presentera statistik över freestyleutövandet.  
Driva Årets Freestylehundar.  
Driva den inofficiella lagklassen TTM vad avser regelverk och tävlingsformer. 
Arrangera SM på Stockholm Hundmässa i december 2022 i samarbete med SKK. 
Arrangera AFEC-finaler på My Dog i januari 2023. 

Nya Hundaktiv 
Arbeta med att säkerställa de funktioner som behövs för full användbarhet. 
Påbörja arbete med att finna en alternativ tävlingsplattform. 

Rosetter 
Fortsätta tillhandahålla rosetter för arrangörer och privatpersoner. 
Samarbeta med InterSilvi. 

Landslaget 
Arbetsgruppen för uttagning ska utse Landslag i båda grenarna enlig anvisningarna för 2021/2022. 
Arrangera träningshelger i samband med de Mästerskap vi skickar landslaget till. 
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Informationsspridning och web  
Klubbens hemsida skall uppdateras regelbundet med relevant information. 
Påbörja arbete med att starta upp en ny hemsida.  

Domare och utbildning  
Jobba med allmänna frågor som rör domare. 
Genomföra domarkonferens (2021). 
Genomföra domarutbildning (2022). 
Genomföra domarträffar. 
Genomföra instruktörs utbildningar steg 1 och steg 2. 
Jobba vidare med utbildning av domarlärare och instruktörslärare. 
Fortsätta arbetet med utbildning för arrangörer. 
Fortsätta att utbilda tävlingsledare. 
 
Regelrevidering  
Utvärdera det nya regelverket. 

 Sponsorgrupp 
 I samråd med Agria se över vad Agrias sponsormedel ska användas till. 
 Arbeta för att knyta nya sponsorer till klubben och utveckla samarbetet med de befintliga 
 sponsorerna.    
 
Information  
Arbeta med att informera om och göra reklam för sporten på mässor och evenemang. 
 
 
 / Styrelsen SHFK 
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Förslag till Rambudget 2022 
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Styrelsens sammansättning 2020-2021 

 
Ordförande   Johanna Lehman 
Vice ordförande:   My Johansson 
Sekreterare:    Kerstin Eklund  
Kassör:    Inger Hillskog Roth  
Övriga ordinarie ledamöter:   Alexandra Karlsson 
   Lovisa Martinsson    
   Märta Andersson 
Suppleanter:   Anna Larsson 
   Caroline Ling 
   Anette Zimmergren 
       Alexandra Sundqvist avgick 2021-08-01 
    

Revisorer 
Ordinarie:    Elisabet Browaldh  
Suppleant:    Rolf Gustavsson 

Valberedning 2012-2021:  
Sammankallande:   Karin Schylberg 
Ledamöter:    Lizette Olausson och Jonna Smedberg 

Övriga poster som ej väljs av Årsmötet:  
Representant i NKU:   Rolf Gustavsson    
Representant i FCI Freestylekommitté: Kerstin Eklund  
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Valberedningens förslag på styrelse 2022 

 

 

Ordf. Pernilla Pöykiniemi - Nyval 1 år 

Ordinarie ledamöter  

Kerstin Eklund - Omval 2 år 

Alexandra Karlsson – Omval 2 år 

Kristin Wärnbring - Nyval 2 år 

Marie Danielsson – Fyllnadsval 1 år 

Inger Hillskog Roth – Innehar mandat 

Märta Andersson  - Innehar mandat 

Suppleanter 

Anna Larsson - Omval 1 år 

Caroline Ling – Omval 1 år 

Anette Zimmergren- Omval 1 år 

Lotta Sunvisson- Nyval 1 år 

Revisorer 

Revisor Elisabet Browaldh - Omval 1 år 

Revisorsuppleant Rolf Gustavsson - Omval 1 år 

 

Valberedning 

Sammankallande att väljas på 1 år 

Ledamot att väljas på 2 år 

Jonna Smedberg - Innehar mandat 

 

Undertecknat av valberedningen 28/2/ 2022 

 

Sammankallande Karin Schylberg 

Ledamot Lizette Olausson 

Ledamot Jonna Smedberg 
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Intresserad av att ansöka?  

Var beredd på att: 

* Åka på det/de mästerskap man är uttagen till 

* Bekosta det mesta av resorna själv 

* Ansvara för hundens papper etc. 

* Delta vid obligatoriska workshops 

* Bära sponsorernas profilkläde 

* Agera för lagets bästa 

Landslagsuttagning 2022 till VM, EOC och NM  

Svenska Hundfreestyleklubben kommer att utse ett landslag som representerar Sverige vid Världs 

Mästerskapet(VM), Europeiska Öppna Mästerskapet (EOC) och Nordiska Mästerskapet (NM) 

Landslaget kommer bestå av fyra (4) ordinarie ekipage och två (2) reserver per gren, 

Freestyle respektive HtM  

Du som söker till landslaget bör vara beredd på att satsa engagemang, tid och ekonomiska 

resurser då man har spännande resor framför sig om man blir uttagen. Ett mindre bidrag 

utgår från SHFK men man står för de flesta kostnader själv i samband med 

mästerskapsresorna. Det åligger även den som söker att ansvara för att hunden har de 

vaccinationer, papper och liknande som krävs. 

Deltagande vid workshoparna inför kommande mästerskap är obligatorisk för både 

ordinarie och reserver. Endast synnerligen särskilda skäl är godtagbara för att inte delta vid 

workshoparna. 

Uttagningsregler 

Landslagstruppen till VM tas ut av Landslagsledningen (baserad på 2021 års landslag) 

Uttagningen till EOC och NM baseras på de fyra (4) bästa klass 3-resultaten vid officiella 

tävlingar, resultat från SM, NM, VM och AFEC finalen ska räknas med. Även ekipage som inte 

haft möjlighet (pga pandemin) att delta på något Mästerskap kan komma ifråga. Resultaten 

ska vara erövrade inom kvalperioden – se nedan. 

Minst sju (7) domare ska ha dömt vid de aktuella resultaten. Om några ekipage får samma 

sammanlagda poäng avgörs kvalplatsen av den enskilt högsta poängen från de aktuella 

resultaten. 

 

Kvalperiod till EOC & NM 15 juli 2021 – 19 juni 2022 

Ansök senast: 20 juni 2022 (meddelande om kvalplatser sker senast den 23 juni) 

Obligatoriska workshopar: 5-6 mars 2022 (VM) 6-7 augusti & 15-16 oktober 2022 (EOC & 

NM) 

(Avsätt datum om du avser att söka till landslaget!) 

Mästerskapen 2022 

Datum för mästerskapen är: 

VM   Paris 21-24 april 

NM   Danmark höst-(inget datum ännu  

EOC Tyskland 17-20 november 
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Motioner 

 

 

 

 


