
Protokoll nr 7 2017 
Fört vid SHFKs styrelsemöte 2017-09-27, telefonmöte 

Närvarande vid mötet: 
Johanna Lehman   
Kerstin Eklund 
Inger Hillskog Roth 
Alexandra Karlsson 
My Johansson Deltog ej : 
Lovisa Martinson Margareta Löfgren
Tomas Englöf Moa Waern
Märta Andersson Pernilla Pöykiöniemi 

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

2. Val av justerare 
Lovisa  Martinsson 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 6 - 2017 som godkändes och lades till handlingarna.

5. Kassören 
Klubbens ekonomi ligger väl mot budget. 

6.  Sekreteraren
Minnesanteckningar från OEC- mötet den 25 augusti i Balen för kännedom, lades till handlingarna.

7.     Arbetsgrupperna 
7.1  Domar- och utbildningsgruppen 
Planering av kommande domarkonferens flyter på enligt plan.

7.2 Lokala arbetsgrupper
Inget att rapportera 



7.3  Regelrevideringsgruppen 
Tidsplan för kommande regelrevidering är publicerad på hemsidan.

7.4 Rosettgruppen
Inget att rapportera

7.5   Tävlingsgruppen
Ansöka och godkända tävlingar
Sala BK 180224 Debutantchansdansen
SHFK Kungsör 180303 Årsmötesdansen
SHFK Karlstad 180317-18 Vårrocken

AFEC- finalen går av stapeln på My Dog preliminär planering lördag 6/1 . Preliminär planering av  officiell 
freestyle/HTM tävling Klass 3 fredagen den 5/1 pågår.

SM- 2017   planeringen fortlöper enligt planering. Inbjudan kommer att skickas ut till de kvalade.

TTM-SM i Linköping i november. Inget att rapportera.

Arrangörskompendium-  beslutades att fastställa kompendiet, publicera på hemsidan och mejla ut till 
kommande arrangörer.

7.6  Web gruppen
Uppdateringar sker kontinuerligt av nyheter och information på hemsidan.

7.7  Landslaget
VM laget som ska representera Sverige vid VM i Leipzig är uttaget. Freestyle Elisabeth Browaldh/Kummin, 
Lizette Olausson/Gaston, Lovisa Martinsson/Drimi, Nina Roegner/Moster, reserv Märta Andersson /Ingvar.
HTM Anna Larsson/Flynn, Anita Axelsson/Emmi, Eva Andersson Tia/& Okk, reserv Lovisa Martinsson /Drimi
Styrelsen önskar VM laget stort lycka till.
Ansökan om fondmedel ur SKKs Landskapsfond är gjord och beviljad.
Beslutades att tillstyrka att klubben skickar med en landslagsledare med truppen till NM och VM. Kostnaderna 
belastar landslagskassan.

Sponsorer av landslaget är i nuläget Agria och Åmark Bygg & Svartbergs Hundkunskap.

7.8 Sponsorsgruppen
Förelåg en rapport från gruppens ansvarige som har jobbat för högtryck med att knyta sponsorer till klubbens 
tävlingar och Mästerskap.
Nya sponsorer är Nutrolin,  Zooplus, Dogaccess och Hööks  häst & hund och Svenska Djurapoteket, Det känns 
roligt och väldigt positivt att fler och företag  önskar vara med och  sponsra Freestylesportens.

7.9 Nya Hundaktiv
Inget nytt att rapportera-

7.10  Medlemsvärvning / vård 
Inget att rapportera

7.11  Infogruppen
Ett förslag på inköp av tygmärken med klubbens logo förelåg. Offert  med prisförslag diskuterades och därefter 
beslutades att tacka ja till den.



Förfrågan från SKK om freestyle i aktivitetsringen på Stockholms Hundmässa. Vi tackar givetvis ja till detta.

Eventuellt kommer klubben att vara representerade vid Stockholms International Horse  Show på Friends Arena 
1-3 december. Kontakter är upprättade och vi får besked inom ett par veckor om deltagande.

8.   Nästa möte       
Nästa möte torsdagen den 23 november  19.00 , telefonmöte

11.   Mötets avslutande
Ordförande tackar för ett givande möte och avslutar.

Protokollförare _______________________
           Kerstin Eklund, sekreterare 

Justeras             _______________________ _______________________
                           Johanna Lehman, ordförande               Lovisa Martinsson, justeringsman   


