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Protokoll nr 4 2016 

Fört vid SHFK Styrelsemöte 2016-04-21, telefonmöte 
 

Närvarande vid mötet: 
Johanna Lehman 
Inger Hillskog Roth 
Kerstin Eklund  
Alexandra Karlsson 
Tomas Englöf 
 
Anmäld frånvaro: 
My Johansson 
Pernilla Pöykiöniemi 
Lovisa Martinsson 
 
Oanmäld frånvaro:  
Margareta Löfgren                  
Maria Weinehall   
       

1. Mötets öppnande 
Johanna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  
2. Val av justerare 

Tomas Englöf valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes efter ett antal tillägg. 

4. Godkännande av föregående protokoll 

Vid genomgång av protokoll nr 3-2016  framförde Inger att under punkten  9.1 domar – och 

utbildningsgruppen saknades namnen på  ett antal deltagare såsom Yvonne Öster, Rolf Gustavsson och 

Monica Gudinge. Med denna justering godkändes protokollet och lades till handlingarna. 

5.  Redovisning av VU-beslut  
Inga VU beslut har tagits sedan förra styrelsemötet. 

      
6. Kassören 

   Ekonomisk resultat- och balansräkning per dagens datum förelåg, på kontot finns 298.340:- 
   Cruftsbidraget är utbetalt till Frida Binette efter att Frida inkommit med en reseberättelse som är  
  publicerad på hemsidan.     
 

7. Sekreteraren 
Titeln STORMÄSTARE har utdelads till Something New’s Mailbox,.Diplom är utskickat(design Ina 
Kolmodin). Bild och namn är publicerade på hemsidan. 
Förslag att från styrelsen skicka blommor till Pernilla pga hennes sjukdom. Beslutades enligt förslag. 
Alexandra och Inger ombesörjer att det blir gjort. 
Bordlagt ärende SKK funktionärsstipendie- fortsatt bordlagt, samtliga i styrelsen uppmanades att tänka 
till för att kunna komma med förslag på lämplig stipendiat ur våra led.  
För kännedom så är FCI möte i den nybildade freestylekommittén utsatt till maj eller juni.  
Möte i NKU i maj. Rolf Gustavsson representant, har fått i uppdrag att i kommittén ta upp frågan om 
saxade klasser vid Nordiska Mästerskapen. 
 
8.  Information från SKK 
DN beslut 
Icke Hänvisning 
        SKK-vidarbefordrad skrivelse från SBK angående publicering av domare på tävling. 
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9.      Arbetsgrupperna 

9.1      Domar- och utbildningsgruppen 
           Inbjudan till den inofficiella domarkonferensen har skickats ut till samtliga domare.. 
                
 9.2      Lokala arbetsgrupper 

                  Maria Weinehall kommer fortsättningsvis att vara kontaktperson för lokala arbetsgrupper. 
                     LOK arbetsgrupp Jönköping har inkommit med budgetförslag för att avhålla tävling i höst.  
                     Svar på förslaget har mailats tillbaka. 
                     LOK arbetsgrupp STHLM har inkommit med rapport om genomförda tävlingar i Haninge  
                     den 16 april 2016.  
   
         9.3      Regelrevideringsgruppen 
                     SKK/PTK har återkommit angående vårt regelförslag med diverse kommentarer och ändringar. 
                     Gruppen skriver in de justeringar som ska göras och återremiterar till SKK senast 9 maj. 
.                                     
         9.4      Rosettgruppen  
                     Ansvariga för gruppen My och Sandra Kagevik 
                     Då leveransen av rosetter verkar ha hakat upp sig från vår nuvarande leverantör, väcktes frågan 
                     om att ta in offerter från exempelvis InterSilvi på uppflytt-diplom och stormästarrosetter.    
                     Beslutades att till My ge i uppdrag att ta in offerter på rosetter. 
                       
          9.5      Tävlingsgruppen 
                     AFEC kval tävlingar 
                     Förslag förelåg att godkänna att Oxie BK 23-24 juli får AFEC kval. Beslutades enligt förslaget. 
 
                     Nuvarande tävlingsledarkompendium behöver en översyn och en uppdatering på en rad punkter.  
                      Förslag på att en grupp med syfte att se över TL kommendiet bildas. Beslutades enligt förslag 
                      Till medlemmar i gruppen valdes Alexandra ansvarig, Tomas och Johanna 
.  
                      Frågan om hur att hantera till antalet stora klasser på våra freestyletävlingar diskuterades. 
                      Beslutade satt Inger och Kerstin ser över frågan och återkommer med ett förslag  
 
                      SM och AFEC finalen 2016 
                      Diskuterades hur att få tag på ansvarig person för My Dog för att få avtal tillstånd för tre dagar 
                      då vi vill genomföra SM samt AFEC finalen där. Muntligt ja är utlovat. En handlingsplan för  
                     att komma vidare upprättades. Frågan har glödhet prio! Info till SM och AFEC-kvalade bör kunna 
                     få info innan sommaren vart dessa evenemang skall hållas. 
                    
                     NM 2016  
                     Bollen med avtal ligger hos SKK. NM gruppen jobbar på att ta fram förslag på domare. 
                   

9.6 Webgruppen  
Info angående kommande års ansökan om tävling: Tävlingar som arrangeras under 2017 och 
framåt skall vara klubben tillhanda 6 månader före tävlingsdag Information om detta publiceras 
på hemsidan. 
 
Årsbästa listorna ligger nere, då det ännu inte går att koppla medlemskap till dessa i HUNDAKTIV 
Förslag förelåg att med en förklarande text angående medlemskap publicera Årsbästalistorna 
så snart som möjligt. Beslutades enligt förslag. Poängterades att endast resultat där föraren är 
medlem vid tävlingstillfälletfår tillgodoräknas. 

 
         9.7      Landslaget  
                    Uttagna till att representera Sverige vid VM i Moskva 23-26/ 6   är i FS Jeanette Bergenstav- 
                    Gizmo, Erika Johansson- Oggie, Lizette Olausson-Gaston & Nina Roegner- Moster. HTM Anita 
                     Axelsson- Emmi, Erika Johansson-Oggie, Anna Larsson .-Flynn & Carola Lindh- Lilo 
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                     Datum, plats och program för Workshop är bestämt och processat till landslagsdetagarna. 
                     Som representant för landslagsgruppen/ styrelsen kommer Johanna  att delta.  

           9.8      Arbetsgrupp kvalregler SM FS/HTM 

                      Beslutade att avsluta arbetet med att ta fram nya kvalregler  till SM då funktioner som behövs      

                      för detta för närvarande inte finns i klubbens tävlingsplattform HUNDAKTIV 

            9.9     Sponsorgruppen 

                     Rapport från Lovisa och Maria 

                     Sponsoravtalet med Agria är skrivet till och med 2016, i år sponsrar Agria förutom med de produkter vi fått  

                     tidigare år även med kompletterande försäkring för de i landslaget som har Agria. Denna kompletterande  

                     försäkring kommer att gälla under VM i Ryssland. Maria kommer att skriva ihop ett utkast till underlag för 

                     avtal för de kommande tre åren, med argument för en högre summa i bidrag från Agria. Utkastet mailas 

                    ut till hela  styrelsen för korrigering och komplettering innan det skickas till Agria. 

                   Royal Canin har meddelat att de inte längre är villiga att sponsra SHFK med pengar utan i så fall 

                   endast med profilprodukter. Detta gör att vi nu är i behov av en ny huvudsponsor. 

   

            9.10 Hundaktiv / ny tävlingsplattform 
            SBK har meddelat att de inom kort kommer med en offert på kostnaderna att ta fram och adm- 
           inistrera  en tävlingsplattform till klubbens tävlingar. 

          
10.   Inkomna skrivelser 
         Mail från medlem angående info vid klubbens tävlingar 
         Mail från Frida Binette- tack utbetalt resebidrag. 

11.   Utgående skrivelser: 
         Inbjudan till inofficiella domarkonferensen 
 
12. Övriga frågor 
       Ulrika Siversson Nelzén  har per dagens datum meddelat styrelsen sin avgång, detta pga av  
       personliga skäl. 
 
13.   Nästa möte 
         Nästa möte torsdagen 19 maj 19.00, telefonmöte. 
        Styrelsemöte bestämdes också till fredagen de 17 juni i samband med freestyletävlingar i Hammarö BKs 
        regi. Mötet avhålls på Equality Lines anläggning i Karlstad med start 18.00 

14.   Mötets avslutande 
        Johanna avslutade och tackade för ett givande möte. 
 
Protokollförare 
 
 
_____________________________ 
Kerstin Eklund, sekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
-----------------------------------------------------              ----------------------------------------------------- 
Johanna Lehman,ordförande   Tomas Englöf, justeringsman     


