Svenska Hundfreestyleklubben
Ansluten till Svenska Kennelklubben

Protokoll nr 10 2016
Fört vid SHFK Styrelsemöte 2016-12-15, telefonmöte.
Närvarande vid mötet:
Johanna Lehman
Margareta Löfgren
Kerstin Eklund I
Inger Hillskog Roth
Alexandra Karlsson
Tomas Englöf
Lovisa Martinson
Anmäld frånvaro:
My Johansson
Pernilla Pöykiöniemi
Maria Weinehall
1.

Mötets öppnande
Johanna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Val av justerare
Alexandra Karlsson 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 9-2016 som godkändes och lades till handlingarna.

5.

Redovisning av VU-beslut
Beslut per den 161103 Arbetsgrupp Skåne bildad, kontaktperson Pamela Ackerup
Beslut per den161110 Arbetsgrupp Karlstad bildad, kontaktperson My Johansson
Protest inlämnad vid tävling i Karlstad 20161105 , behandlad i VU med avslag.
Beslut AFEC kvaltävlingar 2017 tilldelade , till Kelpieklubbens tävlingar 20170204-05,
SHFKs tävling i Kungsör 20170218, Falu Hundklubbs tävlingar I Rättvik 20170401-02 samt
NordSkånska KKs tävlingar i Hässlejholm 20170520-21.
Beslut fattat att byta lokal för domarkonferensen 2017. Plats för konferensen blir på Scandic
hotell i Upplands Väsby 20171021-22.
Beslut att anmäla en deltagare på SKKs specialklubbskonferens 20170204-05.

6.

Kassören
Redovisning av resultat- och balans rapporter tom dagens datum. Klubbens ekonomi ser bra
ut och ligger väl mot budget.

7.

Sekreteraren
Planering av Årsmötet 2017-02-18 fortlöper. Kallelse publiceras på hemsidan under
kommande vecka. Styrelseledamöterna uppmanas att inkomma med redovisning av det
gångna årets verksamheter, planering inför 2017 ( till JL)samt budgetförslag(till IHR).
jobbar för högtryck, räknar med att ha ett förslag inom kort.

8.Information från SKK
Ptk- Särbestämmelser championat. med övergångsbestämmelser. Beslut att publicera dessa
på hemsidan.
Ptk – regelrevidering – granskning Freestyle. Regelverket fastställt.
Info angående SKKs Fullmäktigemöte
Info organisationsutredningen.
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9.Arbetsgrupperna
9.1 Domar- och utbildningsgruppen
Bedömningsanvisningarna förelåg. Vid genomgång framkom ett par frågetecken , samt några
redaktionella småsaker. Med dessa justeringar godkändes bedömningsanvisningarna.
Diskuterades ett frågebatteri inklusive ett antal filmer för bedömning , tänkta att skickas ut till
de domare som inte deltog på den inofficiella domarkonferensen i oktober 2016. Beslutades att
så göra.
Efter bedömningsanvisningarnas godkännande kommer tävlingsledarkompendiet samt
domarutbildningen att uppdateras i enlighet med dessa.
9.2 Lokala arbetsgrupper

Inget att rapportera ( se VU beslut)

9.3 Regelrevideringsgruppen
Rapport från möte på Skk som behandlat den genomförda regelrevideringsprocessen .
Deltagare på mötet verksamhetsklubbarna samt SKK. Fortsättning på de diskussioner som
här startades angående kommande regelrevidering fortsätter på Specialklubbs konferensen.
9.4 Rosettgruppen
Inget att rapportera
9.5

9.6

Tävlingsgruppen
SM FS/HtM- AFEC Final My Dog planeringen fortlöper enligt planering.
NM 2016 – genomfört. Arrangemanget fungerade friktionsfritt. Klubben har mottagit
tackbrev från Danska landslaget, samt från SKK.
Diskuterades bidrag till vår representant på den internationella freestyletävlingen på
Crufts. Beslutades att klubben bidrar med 2500:- i resebidrag.
Webgruppen
Inget att rapportera.
9.7 Landslaget
Styrelsen gratulerar med stolthet Freestylelandslaget till Lag-Guld i Freestyle & Lag
–Silver i HTM vid Nordiska Mästerskapen samt Lag-Guld individuellt till Lizette
Olausson & silver till Frida Binette Freestyle.
Kvalregler för landslaget förelåg . Efter presentation beslutades att fastslå reglerna
med ett par justeringar. Beslutet förklarades omedelbart justerat.
9.8 Sponsorgruppen
Arbetet med att få avtalet med Agria förlängt fortgår. Kerstin rapporterade om
möte med Agria den 3 november. Det ser mycket positivt ut inför en fortsättning av
samarbetet mellan Agria och klubben. Avtal kommer inom kort.
9.9Hundaktiv/ny tävlingsplattform
Arbetet med Nya Hundaktiv fortlöper.

10. Inkommande skrivelser
Från medlem - att tänka på vid tävlingar
Från danska landslaget angående NM.
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11. Utgående skrivelser
10- kronan
Svar protest – tävlingar i Karlstad
Till samtliga anmälda vid SM i freestyle angående Crufts.
12. Rapport från aktivitetsringen och SHFKs monter vid Stockholmsmässan.
Båda aktiviteterna utföll med stort antal besökare / åskådare.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen 10 januari 19.00, telefonmöte.
14. Mötets avslutande
Johanna avslutade och tackade för ett givande möte.
Protokollförare
_____________________________
Kerstin Eklund, sekreterare
Justeras
----------------------------------------------------Johanna Lehman, ordförande

----------------------------------------------------Alexandra Karlsson, justeringsman
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