
 

 

Protokoll nr 2 2018 

Fört vid SHFKs styrelsemöte 2018-02-12, telefonmöte  

Närvarande vid mötet:  

Johanna Lehman    

Kerstin Eklund  

Inger Hillskog Roth  Deltog ej : 

My Johansson   Margareta Löfgren 

Alexandra Karlsson   Pernilla Pöykiöniemi 

Lovisa Martinsson  Tomas Englöf                      

Märta Andersson  Moa Waern        

1. Mötets öppnande  

Johanna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Val av justerare  

My Johansson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

3. Godkännande av dagordning  

Föreliggande dagordning godkändes med ett par tillägg under domar-och utbildningsgruppen samt tävling. 

4. Godkännande av förgående protokoll 

 Genomgång av protokoll nr 8 2017 och nr 1 2018 som godkändes och lades till handlingarna. 

5. Redovisning av VU beslut 

VU beslut att medge dispens för TL att tjänstgöra på Sala BKs freestyletävling den 24 februari, trots att det är 

längre än1 år sedan hon tjänstgjorde som TL. 

Vu beslut per 180115 dispens medges för XXXXXXX XXXXXXXXXX att göra sina hemuppgifter för att behålla sin 

domarauktorisation. Dispensen gäller till 181101. 

6. Kassören 

Budgetförslag för 2018 presenterades.  

Efter diskussioner som genererade diverse justeringar beslutades att bilägga budgeten till 

Årsmöteshandlingarna. 

7. Sekreteraren 

Årsmöteshandlingarna är så gott som kompletta. Vi inväntar några kompletterande dokument innan 

handlingarna i sin helhet läggs ut på hemsidan. 

I övrigt så är arbetsuppgifterna fördelade inför mötet. 



 

 

8. Information från SKK 

Om Dataskyddsförordningen 3,4 & 5 

Om bedrägerier på nätet 

FCI Dog Dancing Commission, minutes från möte 180131 

9.     Arbetsgrupperna  

9.1  Domar- och utbildningsgruppen  

Avauktoriserade domare- XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX har på egen begäran anmält att de av personliga 

skäl inte längre vill döma freestyle.  

Beslutades i enlighet med domarnas begäran. Styrelsen tackar för deras insats som domare. 

 

9.2 Lokala arbetsgrupper 

Inget att rapportera  

 

9.3  Regelrevideringsgruppen  

Inget att rapportera 

 

9.4 Rosettgruppen 

Önskemål har uppkommit om att klubben ska ta fram en Diplomrosett i klass 3.  

Efter diskussion beslutades att så göra samt att rosetten ska ha samma utseende som Championatsrosetten 

med passande text. 

9.5   Tävlingsgruppen 

Ansökta och godkända tävlingar från förra styrelsemötet tom dagens datum: 

2018-0714/15 Nordskånska KK Åhus 

2018-08-11/12 SHFK Solvalla  

2018-08-18 Kungsörs BK  

2018-10-06/07 Arb.grupp Sthlm Haninge 

2018-11-03/04 Ulricehamn BK 

SM 2018  

Går av stapeln den 8 december på Stockholms Hundmässa, Älvsjö 

   

AFEC 2018 

Ansökning att få AFEC kval förelåg från Agriadansen 11-12 augusti. Styrelsen beslutade att tilldela 

Agriadansen en kvaltävling.   

Förslag på attraktionshöjande åtgärder för deltagande i finalen förelåg.  

Efter att styrelsen tagit del av förslaget så beslutades att anta dessa.  

Information om åtgärderna publiceras på hemsidan/AFEC, mejlas ut till de arrangörar som fått AFEC kval, 

blankett för anmälan läggs på hemsidan.   

TTM SM 

Förslag på genomförande av SM för TTM presenterades.  

Kvalreglerna kvarstår som tidigare men SM genomförs i två steg med semifinal för 10 lag i tidsspannet 1 

oktober till 15 november och final som genomförs för de därifrån tre bäst placerade lagen på Stockholms 

Hundmässa. Då vi har en tidbegränsad tid i finalringen blir en konsekvens att vi sänker antalet ekipage i 

Freestyle och HTM SM till tretton per gren. 

Styrelsen beslutade enligt förslaget och att detta börjar gälla 2018.  



 

CRUFTS  

Diskuterades ingående hur hantera uttagningen av ekipage som ska representera Sverige vid den 

internationella finalen på Crufts fortsättningsvis. Anmälningstid och förutsättningar ändrades av Engelska 

kennelklubben 2017 och dessa kvarstår framledes. Detta kullkastar nuvarande uttagningsförfarande att vår 

SM vinnare blir den som tävlar på Crufts kommande år.    

Beslutade styrelsen att landslagets admingrupp föreslår representant till styrelsen som fastställer.  

Tidsmässigt bör detta ske i samband med att anmälan till tävlingen  på Crufts öppnar. 

 

9.6 Webgruppen 

My arbetar med Årets Hund XX listor och kopplingen medlemskap. 

 

9.7 Nya Hundaktiv 

Vi arbetar vidare med att få överföringen mellan hundaktiv och SKK att fungera. För närvarande fungerar det 

med ett antal handpåläggningar men målet är att få det hela att fungera med automatik. 

9.8  Landslaget 

En sammanställning av landslagsdeltagarnas utvärdering av 2017 förelåg.  

Efter genomgång lades den handlingarna. 

 

9.9 Sponsorsgruppen 

Arbetet med att knyta sponsorer till årets tävlingar pågår. Klara i dagsläget att Nutrolin, Dogman och Zooplus   

9.10  Medlemsvärvning/vård  

Planeringen för lägerhelg fortgår. Vi fortsätter diskussion och planering i FB grupp. 

 

9.11  Infogruppen 

Inget att rapportera 

10. Utgående skrivelser 

Diverse information mejlat till ansökta tävlingars arrangörer. 

Kallelse till Årsmöte mejlat till klubbens medlemmar. 

 

8.   Nästa möte        

Nästa möte Årsmöte 180303 

9.   Mötets avslutande 

Ordförande tackar för ett givande möte och avslutar. 

 

Protokollförare _______________________ 

            Kerstin Eklund, sekreterare  

 

Justeras             _______________________  _______________________ 

                           Johanna Lehman, ordförande             My Johansson, justeringsman    


