
 

 

Protokoll nr 4 2018 

Fört vid SHFKs styrelsemöte 2018-05-23, telefonmöte  

Närvarande vid mötet:  

Johanna Lehman 

My Johansson 

Inger Hillskog Roth    

Kerstin Eklund      

Alexandra Karlsson  Deltog ej: 

Märta Andersson    Lovisa Martinsson       

Ina Kolmodin   Moa Waern   

Alexandra Sundqvist  Anna Larsson       

                         

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  

Föreliggande dagordning godkändes med ett par tillägg. 

4. Godkännande av förgående protokoll 

Genomgång av protokoll nr 3-2018 som godkändes och lades till handlingarna. 

5. Redovisning av VU beslut 

VU har per den 180410 beslutat ge dispens från sex-månaders regeln för Linköpings Hundungdoms ansökta 

tävling den 22 september. 

 

VU har per den 180413 beslutat att tilldela Sala BK 180902 och Ulricehamn BK 181103-04 AFEC kval tävlingar. 

 

VU har er den 180413 beviljat dispens för Renata Johansson och Ulrika Sievertsson Nelzén att döma längre en 

5 timmar vid Ulricehamns BKs tävlingar den 21/4. 

 

VU har per den 180508 beslutat att godkänna Domargruppens förslag på brev/åtgärd  

till domare inom klubben i samband med dennes uttalande i sociala medier. 

 



VU har per den 180508 beviljat Färgelanda BK att ställa in sin tävling den 180602 

 pga få anmälningar. 

6. Kassören 

Resultat-och balansrapporter tom dagens datum förelåg. Ekonomin ser god ut. 

7.     Arbetsgrupperna  

7.1  Domar- och utbildningsgruppen 

Datum och för kommande domarkonferenser är 19-20 oktober 2019 för inofficiell domarkonferens  

23-24 oktober 2021 för officiell domarkonferens. Plats preliminärt Upplands Väsby. 

 

7.2 Lokala Arbetsgrupper- inget att rapportera 

 

7.3 Regelrevideringsgruppen 

Bedömningsanvisningarna behöver översättas till engelska. Vi arbetar på att finna någon som kan hjälpa till 

med det. 

7.4 Rosettgruppen- inget att rapportera 

7.5   Tävlingsgruppen 

SM 2018 planeringen pågår. 

 

AFEC finalen datum för AFEC finalen är fastställd till söndagen den 6 januari på My Dog.  

I övrigt pågår planeringen inför finalen. 

 

TtM – Tomas Englöf fortsätter som koordinator 

TtM SM – beslutades att förlägga TtM SM semifinal 6 oktober i Haninge.  

Arbetsgrupp Stockholm håller i genomförandet. 

 

Stormästare 

Ny Stormästare i Freestyle FDI FDII HtMI HtMII RLDN RLDF RLDA SE FreeCh SE HtMCh Qiwron's Carmendita 

Ny Stormästare i HTM är SE Freech SEHTMCh Kolbäckens Absoluta Astra 

Styrelsen gratulerar till bedriften! 

Diskuterades förslag angående förändringar i Stormästartiteln. Ett flertal förslag har inkommit. Beslutades att 

Ina och Kerstin skriver ihop ett förslag som beslutsunderlag. Frågan bordlades därmed. 

 Agriadansen planering pågår. 

 

7.6 Webgruppen 

Uppdaterad med SHFKs integritetspolicy 

Insamlandet av presentationer av styrelseledamöter till hemsidan pågår. 

 

 7.8  Landslaget 

Vi har fått bidrag ur SKKs landslagsfond beviljat och utbetalat. 

Laget är anmält till VM. 

Workshop i Kungsör HundArena 2-3 juli.  

Agria, Åmark Bygg och HundArenan/Kungsörs BK sponsrar vårt landslag. 

 

7.9 Sponsorsgruppen 

Arbetet med att knyta sponsorer till årets tävlingar pågår.  

Freestylebloggen/ Agria diskuterades återigen. Beslutades att via hemsida och facebook efterlysa hugade 

bloggare, som kan hjälpa till att skriva, fota, filma och hålla liv i bloggen. 



7.10  Medlemsvärvning/vård & info  

Diskuterades ett flertal förslag. Alexandra skriver ihop ett förslag utifrån diskussionen, som styrelsen har att ta 

ställning till. Frågan bordlades därmed. 

 

8. Inkommande post 

SKK- Nyhetsbrev nr 5 

SKK- inbjudan till Webinarium 

SKK CS-protokoll nr 1-2018 

SKK CS-protokoll nr 2- 2018 

Förslag från medlem- utökad Stormästartitel 

Mejl – angående NKU möte. 

9. Utgående post 

Till domare  

 

10. Nya datalagen GDPR  

SHFKs integritetspolicy är publicerad på vår hemsida och information om denna finns även på Hundaktiv. 

Registerförteckning är upprättad över klubbens listor. 

Personbiträdesavtal är upprättat med SKK angående vårt medlemsregister. 

Text gällande behandling av personuppgifter är framtagen och vi arbetar på att arbeta in de i respektive 

utbildningar som klubben har. 

 

11.   Nästa möte        

Nästa möte blir torsdagen den 12 juni 19.00 telefonmöte. 

12.   Mötets avslutande 

Ordförande tackar för ett givande möte och avslutar. 

 

Protokollförare _______________________ 

            Kerstin Eklund, sekreterare  

 

Justeras             _______________________  _______________________ 

                           Johanna Lehman, ordförande             Inger Hillskog Roth, justeringsman    


