
 

Välkommen till Årsmötet 2015 

för SHFK – Svenska Hundfreestyleklubben 

 

 

Hyssna 7 mars 2015  



Dagordning 
 
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 årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas 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 två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar. 
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som anmälts till styrelsen. 
(Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 
kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.) 
 

 

Styrelsens sammansättning 2014 

Styrelsens sammansättning  
Ordförande: Maria Weinehall  
Sekreterare: Eleonor Mattsson  
Kassör: Inger Hillskog Roth  
Vice ordförande: Renata Johansson 
Övriga ordinarie ledamöter: Angelika Genberg, Johanna Lehman, Margareta Löfgren  
Suppleanter: Ida Björkman, Johanna Mamrelund (tom 2/5-2014), Sara Peiper (tom 21/2-2014), Linda 
Tolkki 
 

  



Verksamhetsberättelser 

En verksamhetsberättelse är en ”sammanfattning” av årets arbeten och beslut, en översikt som visar 
hur arbetet gått. Verksamhetsberättelsen är sorterad i olika arbetsområden för att göra det lite mer 
överskådligt. Efter sammanfattningen av styrelsens arbete följer arbetsgruppernas rapporter. Det 
första året (inkl hösten 2013) har handlat mycket om att bygga en grund för klubben att stå på, 
samtidigt som vi haft i uppdrag att driva verksamheten med allt vad det innebär.  
Jag vill passa på att tacka styrelsen (och de medlemmar som hjälpt till) för gott arbete under 
2013/14, och hoppas att kommande år bär frukt av den stora insats som gjorts under uppstarten.  
Min förhoppning är också att det blir ännu tydligare under 2015 att vi faktiskt är en klubb nu och 
ingen kommitté. En klubb består av medlemmar, medlemmarna ÄR klubben.  
Tillsammans ska vi fortsätta arbeta för Freestylesportens utveckling och tillväxt!  
 
/Maria Weinehall, ordförande SHFK 
 
Styrelsens rapport: 
 
Web 
Vi beslutade tidigt att köpa adressen shfk.se, för att på sikt avveckla adressen hundfreestyle.se. 
Det beslutades att två listor med instruktörer, (SKK utbildade/annan utbildning) skall finnas på 
hemsidan. De skall vara geografiskt indelade. Instruktörer som vill stå med på listan skall vara 
medlemmar i SHFK, deadline för betalning och info om besluten ovan lades upp på hemsidan.  
Kassören tar emot utbildningsdiplom och kollar upp medlemskap innan instruktörer/domare läggs ut 
på hemsidan. Tävlingsledare behöver dock inte vara medlemmar för att få vara med på hemsidan.  
Vi skapade en klubblogga och även en ny web-banner.  
Vi la ut en annons/efterlysning på hemsidan om att vi söker en ansvarig för en ev. webshop (Ingen 
respons tyvärr). 
 
Hundaktiv 
En styrelsemedlem har bistått Magnus B vid behov. 
Magnus tillfrågades om han ville utveckla hundaktiv, dock visade det sig vara alltför tidskrävande. 
Vi har upprepade gånger under året tagit kontakt med SBK för att om möjligt se om vi kan använda 
oss av SBK Tävling istället, men tyvärr har vi ännu inget svar på beräknade kostnader. 
Vi har även kontakt med nystartade agilityklubben ang. ev. samarbete. 
 
Bank 
Vi öppnade konto på Länsförsäkringar Bank, och beslutade att medlemmar som ej är bosatta i 
Sverige i dagsläget får betala samma avgift som medlemmar boende i Sverige. 
Kassören sätter över en del pengar till ett sparkonto då det ger bättre ränta. 
Vi beslutade också att pengar skulle betalas ut för avtackningsgåvor till engagerade i SKK/FreeK. 
 
Sponsring 
Sponsring för klubben behöver ordnas, fler personer borde ingå!  
I början av verksamhetsåret var Sara P huvudansvarig för arbetsgruppen. 
Efter Sara Peipers avgång från styrelsen beslutades att Ida B blev ny sponsoransvarig. 
Sponsorgruppen har ordnat kontrakt mellan SHFK och Royal Canin för landslagssponsring samt SM 
(2014). 
 
Regelrevidering   
Styrelsen beslutade att bilda en regelrevideringsgrupp inför revideringen 2017. Johanna Lehman är 
ansvarig för denna grupp. Ett första förslag skall vara färdigt senast december 2015. 
Regelrevideringsgruppen består idag av Maria W, Johanna L, Yvonne Ö, Anita A, Rolf G, Elin L.  



Tävling 
AFEC 
Vi beslutade att inga arrangörsbidrag kommer att delas ut under 2014 till de som arrangerar AFEC-
kvaltävlingar.  
Vi har tagit fram speciella Agriarosetter för både kval och final som Agria betalar för.  
De som arrangerar tävlingar/kval rekommenderas ta kontakt med det lokala Agriaombudet för ev. 
mer priser.  
Vi har fått besked om att Agria har rollup’s som vi kan få, för att låna ut till de som har 
uttagningstävlingar t.ex. 
Vi beslutade att SHFK skall anordna finalen även för 2014 års AFEC, och i samråd med Agria utökades 
final och kval till att gälla även HtM. Beslutet kom dock någon månad in på året, så vi lät antalet 
kvalplatser till FS kvarstå, och la till 8 HtM-platser. Från 2015 blir det dock 8 finalplatser per gren. 
Nytt från 2015 är också att de tävlande aktivt skall anmäla sig till deltävlingarna i AFEC, för att 
därmed minska riken för kvalade ekipage som avstår final. Information om uttagning och final skickas 
till de klubbar som skall ha uttagningstävlingar. 
Vi har uppdaterat reglerna på hemsidan för AFEC inför 2015.  
Arrangörer av AFEC-uttagningstävlingar 2014:  
Stockholm Södra BK, Karlstad BK, Umeå BK, Skövde och Tidaholms HU, Oxie BK, Linköpings HU, Falu 
Lokala KK. 
 
Övrigt tävling: 
Senaste ansökningsdag: vi beslutade att ändra rekommendationen till 6 mån innan tävling.  
Avgifter: Vi beslutade att av alla starter skall 10 kr gå till SHFK, samt att rekommenderad startavgift är 
150 kr/start. Denna avgift gäller endast för officiella starter. Av administrativa skäl har denna regel ej 
tagits i bruk ännu. 
Information har gått ut om att 35 kr per dag/hund skall betalas till SKK för stamboksavgift. 
Vi har tagit emot tävlingsansökningar och skickat dem vidare till SKK. 
Beslut togs att dom gamla uppflyttningsreglerna skall gälla. Dvs om man får sitt första 
uppflyttningspoäng så kan man inte starta i en högre klass samma dag. 
Vi har köpt in en liten ljudanläggning till SHFK som går att hyra för en mycket liten peng. 
Vi bestämde även att för att få vara med på ”Åretslistorna” så måste man från 2015 vara medlem i 
SHFK, och från och med 2014 tävlar man om jättefina vandringspriser. 
 
Rosetter 
Vi bildade en Rosettarbetsgrupp som tog fram klubbfärgade rosetter och har byggt upp ett lager på 
40 Certrosetter i Freestyle resp. HtM och 20 Championatrosetter i respektive gren. 
Arragörer av officiella tävlingar kan beställa så många rosetter som de maximalt kan komma att dela 
ut, och efter tävlingen skickas överskottet tillbaka till SHFK. Därefter faktureras endast de rosettar 
man faktiskt delat ut, vilket innebär en stor besparing för små klubbar. 
Sandra Kagevik är ansvarig för rosettgruppen.  
Det beslutades att 5 kr per rosett skall läggas till priset per rosett och arrangerande klubb skall betala 
portot. 
 
Landslag 
Beslutades att landslaget 2014 skulle vara uttaget i maj. Vid 4-5 tävlingar var någon ur 
landslagsledningen (som består av två coacher) på plats för att få ett underlag till landslag.  
Truppstorleken beslutades till 4 ordinarie och 2 reserver.  
SHFK köpte biljetter till Finland för landslagets resa till VM.  
Ida Björkman och Renata Johansson valdes till landslagsledning/coacher 2014. Jenny Tholin som 
administratör. 
SHFK bidrog med 15000kr till landslaget. 
En utvärderingsenkät skickades till årets landslagsdeltagare. 



Överflödiga biljetter till Finland avbokades. 
Ida B avgick efter VM som landslagsledare, beslut togs att det räcker med en coach inför NM. 
Ny landslagsledning för 2015 blev Margareta Löfgren och Ulrika Persson. Jenny Tholin som 
administratör.  
 
Bedömningsfrågor och utbildning 
Vi beslutade att 5000kr för obligatorisk domarkonferens läggs undan varje år. Det ger 15000kr var 
tredje år.  
SHFK sammanställde en skrivelse ang. problemet med att domare inte får döma och tävla på samma 
dag, och skickade denna tillsammans med namninsamlingen från 2013 till CS och PtK. Skrivelsen 
innehöll beslutsunderlag som t.ex. statistik från tävlingar, antal tävlingar med dubbla starter, domare 
som tävlat mm under 2013-2014 samt insamlade åsikter från domare och arrangörer mm. Anita 
Axelsson var till stor hjälp under detta arbete. 
Diverse beslut togs under året rörande utbildning, t.ex. ang. kursbudgetar, minimiantal deltagare, 
vad som händer med ev. överskott mm. 
Vi har också hanterat frågan kring de domare som missade den obligatoriska konferensen. 
Vi har beslutat om arbetsgång för färdiga domares godkännande. 
En skrivelse skall skickas till NKU, via Rolf G, om att de stora mästerskapen skall ha 5 domare där 
högsta och lägsta poäng i kategori skall räknas bort. 
Det arbetas på uppdaterat domarprotokoll, ny layout till domarlegitimationerna samt dokumentet 
”Intyg elev/aspiranttjänstgörande”. 
 
SM   
SHFK tog ansvaret för SM.  
Vinnaren av Freestyle och därmed Sveriges representant på Crufts tilldelas ett resebidrag på 2500 kr. 
Efter att vi fått in budget för SM beslutades att startavgiften på SM behövde höjas till 400 kr. 
 
Övrigt 
Vi har haft kontakt med SKK och försäkringsbolagen för att diskutera värderingslistan som idag inte är 
uppdaterad. 
Rolf Gustavsson fortsätter representera freestylesporten i NKU. 
Vi tog fram en miniflyer, och kommer att ta fram infoblad med inbetalningskort så småningom. 
Vi bestämde att medlemmar kan väljas in i arbetsgrupper utan styrelsebeslut, men att ansvarsposter 
skall det beslutas om på styrelsemöten.  
Ett medlemsmöte genomfördes i Tidaholm, där det diskuterades en del intressanta frågor. 
Under året har vi även behandlat och bevarat ett ganska stort antal inkomna skrivelser, både från 
medlemmar och icke-medlemmar. 
 

 
Arbetsgruppernas rapporter: 
 
Domargruppen 

Yvonne Öster, Anita Axelsson och Johanna Lehman (ansvarig) 

Yvonne har haft en Domarutbildning i Umeå med fyra deltagare. Dessa fyra är klara med sina 

domarprov och är nu godkända domare.  

Yvonne och Anita har haft en Domarutbildning i Linköping med sex deltagare. Dessa sex kommer att 

göra klart sina prov under 2015. 

Anita har haft en Instruktörsutbildning FS I i Karlstad med sex deltagare. Alla sex är godkända.  

Anita har haft en Instruktörsutbildning FS II i Karlstad med fyra deltagare. Ingen av dessa fyra har 

ännu lämnat in slutprovet.  



Tävlingsledare har utbildats löpande under året av Rolf Gustafsson och Janna Nordin. 

Sammanställning av samtliga tävlingsledare finns hos Johanna L. 

/Johanna Lehman 

Tävlingsgruppen 

Arbetsgruppen har administrerat och skickat ut kvalrosetter för AFEC. 

Arrangörer av AFEC-uttagningstävlingar: Stockholm Södra BK, Karlstad BK, Umeå BK, Skövde och 

Tidaholms HU, Oxie BK, Linköpings HU, Falu Lokala KK 

FINALRESULTAT  

Vinnare av AFEC 2014 i HtM är Ulrika Persson med Diva och i Freestyle Ida Björkman med Monster. 

Vinnare av SM 2014 i HtM är Niina Svartberg med Skoj och i Freestyle Jonna Smedberg och Zoya. 

/Eleonor Mattson 

Webbgruppen 

Löpande uppdateringar på hundfreestyle 2014: 

Inskickat material bl a instruktörskurser, kurser, tv-program, träningshallar.  (olika instruktörer mfl) 

Resultat från mästerskap och AFEC.  (Ina)  

Nyheter från SHFK (halvårsrapport, medlemsmöte, flyers, rosetter, medlemsregler, beslut).  

(Styrelsen) 

Backup & rensning (Ina) 

Presentation av landslagsledare samt info om landslaget. (Landslagsledningen) 

Listan för Årets 6+ sköts manuellt  (Mari Edman) 

Listan för kvalade och reserver till AFEC sköts manuellt.  (Ina) 

Listor för instruktörer, instruktörsutbildare, domare och tävlingsledare sköts manuellt efter 

medlemskontroll av kassör Inger Hillskog-Roth. (Ina) 

Kvallistor till SM och listor för Ställning för Årets hundar genereras via hundaktiv. Kod uppdateras på 

hundfreestyle.se. (Magnus, Ina) 

Presentation av Årets freestylehund, heelworkhund, nybörjare FS, nybörjare HTM och 6+, vinnarna 

av SM, vinnarna av SM 6+ och vinnarna av AFEC.  (Ina) 

Sammanställning av listor för Årets hundar för året som gått. (Ina)  

Sammanställning av listor för kvalade till SM för året som gått. (Ina) 

Nytt på hemsidan 2014: 

Meny för SHFK istället för Freestylekommittén (Ina) 

Kontaktuppgifter SHFK (Styrelsen) 

Kontaktuppgifter arbetsgrupper (Ina) 

Utseende på sidan (Maria Weinehall) 

Ina avsäger sig uppdraget som webmaster från 2015. 
Nya medarbetare har efterlysts, kontaktperson i styrelsen är Renata J. 
/Ina Kolmodin 
 

Lokala arbetsgrupper  

Det har tyvärr inte bildats några lokala arbetsgrupper, vilket är förvånande då det innan klubben 

bildades fanns ett mycket starkt intresse för lokalavdelningar. 

Vi vill påminna om denna möjlighet för er som ffa arrangerar tävlingar och träningar. Med Lokal 

Arbetsgrupp kan ni inom ett specifikt geografiskt område hjälpa varandra under SHFKs tak över 



”klubbgränserna” med olika arrangemang, vilket innebär fler tävlingar och träningar för alla, till 

mindre jobb per person. 

Det är LÄTT att starta en lokal arbetsgrupp, är ni några personer ansöker ni bara genom att skicka ett 

mail till styrelsen. Om ni inte själva utser en ansvarig i gruppen kommer styrelsen att utse en 

huvudansvarig. 

Rosettgruppen 
Oxie BK fick hela första beställningen (det var enklast så), och skickade sedan tillbaka resten. 
Linköpings HU beställde 10 FS-cert, 5 HTM-cert. Behöll överblivna rosetter. 
Falu HSK beställde 26 FS-cert, 10 FS-championat, 10 HTM-cert, 5 HTM-championat. Skickade tillbaka 
23 FS-cert, 10 FS-championat, 10 HTM-cert, 5 HTM-championat. 
Karlstad BK beställde 10 FS-cert, 10 FS-championat, 20 HTM-cert, 20 HTM-championat. Behöll 
överblivna rosetter. 
Stockholm SBK (2015) beställde 10 FS-cert, 3 HTM-cert. Skickade tillbaka 6 FS-cert, 1 HTM-cert. 
Bollebygds BK (2015) har beställt 3 FS-cert, 1 FS-championat, 5 HTM-cert. Tävlingen har ej 
arrangerats ännu. 
Rosetter som använts: 

 
FS-CERT FS-CHAMPIONAT HTM-CERT HTM-CHAMPIONAT 

     Oxie BK 13-14/9-2014 13 2 5 
 Linköpings HU 11/10-2014 10 5 

  Falu HSK 25-26/10-2014 3 
   Karlstad BK 8-9/11-2014 10 10 20 20 

Stockholm SBK 24/1-2015 4 
 

2 
 Bollebygds BK 7/3-2015 3 1 5 
  

/Sandra Kagevik 

Landslagsrapport 

Årets landslag togs ut med kriterierna om att tävla i klass 2 eller 3. Hund och förare skulle ha god 

tävlingsvana samt att hundarna var jämna i sina framträdanden och orkade hålla ihop trots stor press 

och långa dagar. Vi gick tidigt ut med att vi sökte sponsring av träningshallar för våra landslagsträffar. 

Tack säger vi till: DogoRama-hallen, Stardogs, Working Mates samt Haninge hundhall som bidragit till 

detta. Vi höll även en uppvisning på Mickelsmässmarknaden i Örsundsbro som blev en stor succé. 

Landslaget till VM i Helsinki, Finland bestod av: 

Freestyle: Kerstin Eklund och Miles, Ida Björkman och Monster, Sandra Kagevik och Thyra, Karin Prytz 

och Tikka. Reserv: Nathalie Stärner och Ayax, Hemmareserv: Lovisa Andersson och Molly. 

Heelwork to Music: Ulrika Persson och Diva, Anna Grahn och Ludde, Sabine Åström och Iver, Yvette 

Malm och Moyra. Reserv: Carina Persson och Pop  

Efter VM valde Ida björkman att lämna sin post som HtM-coach och beslut togs att det räckte med en 

coach för både Freestyle- och HtM-landslaget inför NM i Norge.  

Landslagsdeltagarna till NM i Lilleström, Norge blev: 

Freestyle: Ida Björkman & Monster, Karin Prytz & Tikka, Kerstin Eklund & Miles, Sandra Kagevik & 

Thyra. Reserv: Carina Persson & Pop, Hemmareserv: Lovisa Andersson & Molly. 

Heelwork to Music: Carina & Pop, Sabine Åström & Iver, Ulrika Persson & Diva, Niina Svartberg & 

Skoj. Reserv: Anna Grahn & Ludde Hemmareserv: Yvette Malm & Moyra. 

Landslagsledningen vill tacka de tävlande, sponsorer och alla andra inblandade för ett oförglömligt 

år! 



Finalvinnare 2014: 
 AFEC 2014 
HtM: Ulrika Persson med Diva  
Freestyle: Ida Björkman med Monster 
SM 2014 

HtM: Niina Svartberg med Skoj  

Freestyle: Jonna Smedberg och Zoya (representerar Sverige på Crufts 2015) 

Årsbästalistor: 
SHFK delar från 2014 ut 5 stycken fina vandringspris med tillhörande album. 
2014 gick dessa vandringspriser till: 
Årets 6+ 2014 
”Frodo och hans vänner” 
Skogsvallarens Frodo, Susann Wastensson och Madeleine Romild 
Årets Freestylehund 2014 
Sandra Kagevik och 
FD1 FDII HTMI LPI LPII LPIII LPELIT SEFREECH SE LCH FI LCH Höstglädjens golden dream "Thyra" 
Årets Nybörjare i Heelwork 2014 
Niina Svartberg och Tollarbos Skojstreck von Ducke "Skoj" 
Årets Heelworkhund 2014 
Sabine Åström och 
LP1 RLDN RLDF RLDA RLDM HTMI HTMIII SEHTMCH NHMCH SEFREECH Promotion Buell Cyclone 
”Iver” 
Årets Nybörjare i Freestyle 2014 
Sabine Åström och 
LP1 RLDN RLDF RLDA RLDM HTMI HTMIII SEHTMCH NHMCH SEFREECH Promotion Buell Cyclone 
”Iver” 

 
Världsmästerskapen Helsingfors, Finland 2014: 
Sveriges lag i Heelwork tog SILVER! Sabine Åström och Iver kom till final individuellt. 
Svenska laget i Freestyle tog BRONS. Sandra Kagevik och Thyra tog sig till final individuellt. 

 
Nordiska mästerskapen i Lilleström, Norge 2014: 
GULD till svenska landslaget i Heelwork to Music och SILVER till svenska landslaget i Freestyle!  
Individuella resultat: 
Kerstin Eklund och Miles vann GULD i Freestyle, och Sandra Kagevik och Thyra tog en fjärde-
placering. 
Sabine Åström och Iver tog BRONS i Heelwork to Music, Niina Svartberg och Skoj tog en fjärde-
placering och Ulrika Persson och Diva kom på femte plats. 

  



Resultaträkning Svenska Hundfreestyle Klubben 

2014-01-01  -  2014-12-31 
 

  Intäkter 
 3000 Startbidrag -54 800,00 

3001 Agria -50 000,00 

3010 Medlemsavgifter -32 600,00 

3100 Tävling Göteborg -21 000,00 

3102 Tävling SM 2014 -12 800,00 

3500 Landslaget -84 260,00 

3550 Rosetter -10 060,00 

3560 Domarutbildning -12 000,00 

 
-277 520,00 

  Kostnader 
 4100 Tävling Göteborg 4 113,00 

4101 Tävling Upplands Väsby 770,00 

4102 Tävling SM 2014 10 863,00 

5410 Hemsida och dylikt 2 016,75 

5600 Landslaget 99 259,06 

5650 Rosetter 17 529,00 

5660 Domarutbildning 7 427,50 

3561 Domarkonferens 2016 5 000,00 

6570 Bankkostnader 856,00 

 
147 834,31 

  Årets Resultat -129 685,69 

   
 Balansräkning Svenska Hundfreestyle Klubben 

  1790 Förväntade intäkter 0,00 

1910 Kassa 600,00 

1930 Bankkonto 157 393,69 

 
157 993,69 

  2980 Landslagets egna pengar -15 653,00 

2990 Förväntad kostnad -12 655,00 

 
-28 308,00 

  Årets Resultat 129 685,69 

  



Revisionsberättelse 
 

 
  



Förslag till Verksamhetsplan 2015  
Svenska Hundfreestyleklubben (SHFK) ansvarar för SKKs verksamhet gällande  
hundfreestylesporten med tävlingsgrenarna Freestyle (FS) och Heelwork to Music  
(HtM). Under 2015 ska styrelsen (inom rambudget och enligt stadgar) arbeta enligt  
följande: 
 
Styrelsemöten 
-Hålls så ofta som bedöms nödvändigt för att arbetet ska fungera på ett bra sätt. 
-Hålls framför allt via telefonmöten för att undvika resekostnader och möjliggöra en styrelse med god 
geografisk spridning. Om möjligt hålls något/några fysiska möten. 
 
SHFKs organisation 
-Medlemsvärvning – information om medlemskap via hemsidan (shfk.se) och i klubbens eventuellt 
kommande publikationer, samt på skk.se.  
-Vid behov skapas arbetsgrupper, t ex lokala arbetsgrupper, sponsorgrupp, utbildningsgrupp, 
informationsgrupp osv, för att inom dessa ge möjlighet för klubbens medlemmar att medverka till 
och påverka klubbens framtid.  
 
Arbete gentemot SKK 
-Utse representant för Kennelfullmäktige (KF) 
-Delta på konferenser när det är relevant och möjligt ekonomiskt. 
-Svara på remisser 
 
Informationsspridning 
-Hemsidan, www.shfk.se (tidigare www.hundfreestyle.se) 
-Om medlemsengagemang och utrymme i budget finns: deltagande på mässor, skapa ett 
medlemsblad etc. 
 
Utbildning 
-Domarutbildning och domarträff, om behov finns. 
-Freestyledomarlärare – eventuellt utbildning av fler samt kompetensuppehållande aktiviteter för 
befintliga lärare. 
-Tävlingsledarutbildning. 
-Freestyleinstruktörslärare – eventuellt utbildning av fler samt kompentensuppehållande aktiviteter 
för befintliga lärare. 
 
Tävling 
-Hitta ett fungerande alternativ för Hundaktiv. 
-Godkänna tävlingsdatum/platser så att de inte krockar. 
-Utse ansvariga klubbar för SM (fram till och med 2016 och därefter försöker vi ligga 3 år  
före i planering). Det finns möjlighet för SHFK att själv stå som arrangör. 
-Vidta åtgärder som stimulerar tävling. 
-Om möjligt – arrangera tävling inom ramen för SHFKs verksamhet. 
-Hantera registrering av resultat – Hundaktiv vs SKK Hunddata. 
-Samla och presentera statistik över freestyleutövandet. 
-Driva Årets Freestylehundar. 
-Driva den inofficiella 6+ klassen vad avser regelverk och tävlingsformer. 
Agria-sponsring 
-I samråd med Agria se över vad Agrias sponsormedel ska användas till. 
-Arbeta för en fortsättning av Agria Freestyle Elite Challenge. 
 
  



Landslagen 2015/16 
-Utse landslagsledning för FS/HtM gemensamt samt i samarbete med lagledningen verka för ett bra 
svenskt landslag och ett bra system för uttagning av landslag. 
 
Internationellt 
-Crufts 2016: utse deltagare – (SM-vinnaren i FS 2015) samt fatta beslut kring utdelande av 
resebidrag. 
-Delta i nordiskt samarbete (Nordisk Kennel Union – NKU) 
-Delta i internationellt samarbete (ev. FCI-kommitté, övriga internationella initiativ) 
-Följa sportens utveckling och informera medlemmarna. 
 
Medlemsengagemang 
-Undersöka möjligheter för olika engagemang för medlemmar; workshops, kurser, möten etc. 
 
Övrigt 
-Arbeta för att knyta nya sponsorer till klubben och utveckla samarbetet med de befintliga 
sponsorerna. 

 

Rambudget för år 2015 

 

Utgifter 
 

Inkomster 
 

Möteskostnader 6 000 Medlemsavgifter 26 000 

Domarkonferens (15 000 kr på 3 år) 5 000 Domarutbildning 12 000 

Övriga resor 4 000 Övrig kursverksamhet 10 000 

Domarutbildning 8 000 Agria 50 000 

Övrig kursverksamhet 10 000 Rosetter 6000 

Utbildnings och informationsfilm 5 000 Landslaget 15000 
Annat 
utbildningmaterial/Informationssatsningar 4 000 

  Administrativa kostnader 2 500 
  Hemsidan 1 100 
  Årets freestylehund 2 000 
  Crufts resebidrag 2 500 
  STIM-avgift(?) 2 900 
  Övriga stimulansbidrag 2 500 
  Rosetter 5 000 
  Övriga kostnader 3 000 
  Årsmöte  4 000 
  Landslaget 15 000 
  AFEC final 10 000 
  SM 10 000 
  

    Summa utgifter 102 500 Summa inkomster 119 000 
Årets överskott 16 500 

  

    



 
Val av styrelse 
 
Ordförande 
Maria Weinehall (sitter till 2016) 
Ordinarie ledamöter med 1 år kvar på sin mandatperiod: 
Inger Hillskog Roth, Johanna Lehman, Margareta Löfgren  
 

Valberedningens förslag för 2015: 

Ledamöter för en tid av 2 år: 

Renata Johansson, omval 

Pernilla Pöykiöniemi, nyval 

Kerstin Eklund, nyval 

 

Suppleanter för en tid av 1 år  

Linda Tolkki, omval  

Frida Setherberg, nyval 

Malin Perlskog, nyval 

Therese Green, nyval 

 

Revisorer 

Nina Lindström, omval 

Revisorsuppleanter 

Rolf Gustafsson, omval 

 

 

  

http://www.hundfreestyle.se/images/Pdf/SHFK/Forslag_till_styrelse_SHFK.pdf#page=1
http://www.hundfreestyle.se/images/Pdf/SHFK/Forslag_till_styrelse_SHFK.pdf#page=1


Motioner 
Inga motioner har inkommit från medlemmarna, men styrelsen har valt att lägga en motion till 
Årsmötet gällande SM. 
 
Motion rörande SM i FS/HtM från och med 2016 
Styrelsen föreslår en flytt av SM till annan del av året (våren) och till annan lokal än Älvsjömässan. 
 
Bakgrund: 
Freestylesporten har upprepade gånger fått kritik för svårigheten att genomföra SM inom tidsplanen 
på Älvsjömässan. 
Problemen att hålla specificerade tider beror ju på att tiderna för program och bedömning varierar, 
samt att störande högtalarutrop och andra tekniska problem inverkar negativt på möjligheten att 
hålla ett redan pressat schema. SM på Älvsjö upplevs som stressigt, trångt, har många störande 
faktorer (ex. högtalarutrop) och saknar uppvärmningsplats. 
Även om det är positivt med den fina finalringen och publiken, så är publikmängden mycket ojämn 
då Freestyletävlingarnas start skjutits tidigare och tidigare. Det innebär att väldigt många startande 
tävlar helt utan publik, vilket är orättvist. 
Eftersom sporten har växt ser vi även en att en möjlighet för ett "större" SM skulle vara mycket 
positivt. 
 
Faktorer som vi ser som positiva i det fall beslut fattas om att flytta SM: 
-Möjlighet till fler startande på SM 

-15+15 (i dagsläget) till lördagens grundomgång, 8 ekipage från respektive gren går vidare, 
finaler söndag tillsammans med Lag-SM (10 lag). 

-AFEC-finalen kan flyttas till Älvsjömässan 
Fördelar:  
-Fler startande 10+10, mindre stress (än vid SM som haft 30 startande) för tävlande och 
arrangör, behöver inte börja före 9.00, frigör MyDog till vanliga tävlingar. 

-Årsmötet kan hållas i samband med SM (bra då sporten har stor geografisk spridning) 
-Längre tid mellan SM och AFEC; mindre risk att en och samma skada eliminerar ekipage från  
 deltagande i båda ”stora” tävlingarna. 
 
Värt att veta: 
-Det är egalt för både Agria och SKK vilken final som körs på Älvsjö (SM eller AFEC), men SKK vill 
begränsa tiden i finalringen mer i framtiden. 
-SM skall hållas inomhus. Under våren finns ett flertal inomhusevenemang (utställningar) att 
samarrangera med. 
 
 
I det fall Årsmötet bifaller styrelsens förslag, tillkommer följande att besluta: 
a) Ny kvalperiod för SM föreslås till från 1 mars till 28 februari (kval för SM 2016 blir i så fall någon 
vecka retroaktivt, då detta beslut kan tas 7 mars). 
b) SM räknas som AFEC-deltävling, där ett ekipage från vardera gren kvalar till AFEC-finalen på 
Älvsjömässan. 
c) Bästa svenska ekipage i AFEC-finalen i FS blir Sveriges representant till Crufts. 


