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Protokoll nr 8 2016 

Fört vid SHFK Styrelsemöte 2016-09-15, telefonmöte. 
 

Närvarande vid mötet:  Anmäld frånvaro: 
Johanna Lehman  Pernilla Pöykiöniemi 
Inger Hillskog Roth  Maria Weinehall 
Kerstin Eklund   Lovisa Martinsson 
My Johansson 
Tomas Englöf 
Margareta Löfgren                  
Alexandra Karlsson from punkt 9.6    
     

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

 
2. Val av justerare 

Inger Hillskog Roth valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med ett par tillägg. 

4. Godkännande av föregående protokoll 

Genomgång av protokoll nr 7-2016  som godkändes och lades till handlingarna. 

5.  Redovisning av VU-beslut  
    VU har per 2016-08-27 beslutat att i ansökan till domarutbildningen ändra ansökningskraven till att    
    lyda ”Tävlat i Freestyle och/eller HtM med uppflyttspoäng i klass 1. Dispens kan sökas om detta krav  
    ej är uppfyllt”. 
    .    

6. Kassören 
Klubben har fått deklarationsbefrielse för 5 år framåt. 
 

7. Sekreteraren 
Klubben har inte något förslag till det funktionärs stipendium som utlyst från SKK/Förenings- 
kommittén. 
 

8. Information från SKK 
Inbjudan till möte om arbetet med regelrevideringsprocessen. Datum 17 november 13.15   Möllan 
Inbjudan till infomöte angående organisationsutredningens arbete. Datum 19 november10-15 på flera 
olika platser i Sverige. Anmäl intresse för deltagande till sekreteraren innan den 25 oktober. 
 

9. Arbetsgrupper 
9.1 Domar- och utbildningsgruppen 

       Inofficiella domarkonferensen- arbetet fortlöper utan problem.       
       Revidering av domarutbildningen påbörjas efter den inofficiella domarkonferensen. 
       Arbetet med uppdatering av domaranvisningar pågår. 
       Arbetet med att revidera provet för ansökande domare pågår. 
               
   9.2 Lokala arbetsgrupper 

               Inget att rapportera 
 
          9.3  Regelrevideringsgruppen 
                  Översättning av regelverket till engelska är på gång. 
                                         
       9.4       Rosettgruppen  
                    Inget att rapportera 
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        9.5      Tävlingsgruppen 
                    Tävlingskalendern har fyllts på med tävlingar under årets första 4 månader med god frekvens, 
                    vilket känns lovande inför framtiden.  
                    SM FS/HtM- AFEC Final My Dog – SM tävlingarna/ AFEC finalen läggs upp i hundaktiv så snart  
                    kvalperioden är över. 
                    NM 2016 -budget för NM föredrogs av Kerstin. Förslaget godkändes av styrelsen. 
                    Inbjudan till de Nordiska länderna har skickats ut. 
                    Arbetet med uppdatering av TL- kompendiet fortskrider 
                    TTM -koordinator.  Behov att utse ny koordinator föreligger. Beslutades att Tomas Englöf till    
                    Ny koordinator med omedelbar verkan. 
                

9.6 Webgruppen  
Arbetar löpande med uppdateringarav hemsidan  

 
9.7 Landslaget 

Landslaget till OEC Anna Larsson Flynn, Ewa Andersson Tia & Okk, Anita Axelsson Emmi, Frida Bi-
nett Itchi, Nina Roegner Moster, Lizette Olausson Gaston & Kerstin Eklund Miles önskas lycka till 
vid OEC den 23-25 september i Österrike 
Glädjande besked angående sponsring för landslaget, två nya personer har knutits till spons-
ringsgruppen, med syfte att arbeta för sponsring för landslaget 

9.8 Sponsorgruppen 
Arbetet med att få avtalet med Agria förlängt fortgår. 

9.9 Hundaktiv/ny tävlingsplattform 
Arbetet med Nya Hundaktiv fortlöper. Vid nästkommande styrelsemöte kommer vi att få en del-
rapport. 
Bordlagd fråga- om hur stor kostnadsökning som kommer att läggas på respektive tävlingsanmä-
lan, fortsatt bordlagd. Beslutades att Inger, Kerstin, My och Johanna tar fram ett förslag till nästa 
styrelsemöte. 

11. Övriga frågor 
       Monter för klubben på Stockholms Hundmässa samt My Dog. My kollar upp möjligheterna för detta.  
       Förfrågan om klubbens vill vara delaktig med representation av Freestyle i Aktivitetsringen på Hund 
       mässan har inkommit. Vi är givetvis intresserade av detta. Beslutades att Maggan håller i kontakten          
       med SKK tillsammans med My. 
       Diskussion angående behovet av arbetsbeskrivning för respektive arbetsgrupp. Vi beslutade att ansvarig 
       i arbetsgrupperna skriver ner och mailar Johanna som sammanställer. Med utgångspunkt från denna 
       fortsätter vi diskussionen vid nästa möte. 
   
12.   Nästa möte 
         Nästa möte torsdagen 27 oktober 19.00, telefonmöte. 

13.   Mötets avslutande 
        Johanna avslutade och tackade för ett givande möte. 
 
Protokollförare 
 
_____________________________ 
Kerstin Eklund, sekreterare 
 
Justeras 
 
 
-----------------------------------------------------              ----------------------------------------------------- 
Johanna Lehman, ordförande   Inger Hillskog Roth, justeringsman     


