Protokoll nr 7 2018
Fört vid SHFKs styrelsemöte 2018-11-01, telefonmöte
Närvarande vid mötet:
Johanna Lehman
My Johansson
Inger Hillskog Roth
Kerstin Eklund
Anna Larsson
Alexandra Karlsson
Märta Andersson
Alexandra Sundqvist
Moa Waern

Deltog ej:
Lovisa Martinsson
Ina Kolmodin

1. Mötets öppnande
Johanna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av justerare
Moa Waern 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 6-2018 som godkändes och lades till handlingarna.
5. Redovisning av beslut Per Capsulam
Ärende gällande en av våra domare. Ett flertal anmälningar har inkommit mot gällande domares
sätt att använda regelverket, uttrycka sig i tal och skrift mot tävlande samt olämpligt uppförande gentemot
funktionärer i samband med tävling.
SHFKs domargrupp har sammanställt underlag som styrelsen tagit del av.
Beslut Per Capsulam 181024 styrelsen beslutar att följa SHFKs domargrupps förslag om åtgärd.
Renata Johansson stängs av som domare i 12 månader; tidsperioden 20181025-20191024.

6. Sekreteraren
Årsmötet - Kallelse kommer att läggas ut på hemsidan och mailas till medlemmarna senast 5 veckor före
mötet. Datum för Årsmötet är23 februari 2019 i Kungsör.
Sekretararen kontaktar valberedningen med denna information.
7. Kassören
Resultat-och balansrapporter tom dagens datum förelåg. Ekonomin ser god ut.
8. Arbetsgrupperna
8.1 Domar- och utbildningsgruppen
Det nya domarprotokollet har varit legat ute för att användas för provbedömningar sedan förra mötet.
Informationen som inkommit har varit odelat positiv. Styrelsen beslutade att uppdra till Kalle Weidt/
supporten för Hundaktiv att omvandla och installera det nya protokollet för start att användas from
20180201.
8.2 Lokala Arbetsgrupper - inget att rapportera
8.3 Regelrevideringsgruppen- inget att rapportera
8.4 Rosettgruppen- inget att rapportera
8.5 Tävlingsgruppen
Ansökta och godkända tävlingar 2019 tom dagens datum:
2019-05-19 Uppsala HU Hågadalsvalsen
SM 2018 kvalåret är avslutat och inbjudningar till SM är utskickade.
Beslutades att utbildning/träff/ konferens för ansvariga arrangörer för våra tävlingar bestäms och tas med i
kommande års verksamhetsplan.
Agriadansen- Vi har blivit tilldelade en ny plats inom området som ligger mer ”i blickfånget ” och helgen har
bytt plats. V i beslutade att genomföra tävlingar med endast klass 3 och datum för helgen blir 24-25 augusti.
8.6 Webgruppen
Ny webshop öppnas inom kort.
8.7 Nya Hundaktiv
My och Kalle jobbar bla. med anmälan av lag, som strular och att kunna registrera resultaten dolda.
8.8 Landslaget
EM i Schweiz- Styrelsen riktar ett stor grattis till Freestylelandslaget som erövrade en bronsmedalj
Stort grattis till Elisabet Browaldh/Kummin och Jonna Smedberg/Zoya för fina placeringar i den individuella
finalen.
Kvalregler 2019 är nu publicerade på hemsidan.
Nordiska Mästerskapet går avstapeln 14-16 december i Helsingfors och truppen ser ut som följer;
Freestyle Elisabet Browaldh/Kummin, Nina Roegner/Moster, Jonna Smedberg/Zoya, Märta Andersson /Ingvar
HTM Anna Larsson-Flynn, Lovisa Martinsson-Drimi, Eva Andersson/Okk, Moa Waern/Astra
Reserver; FS Lovisa Martinsson/Drimi HTM Erika Johansson/Oggie
Styrelsen önskar stort lycka till!
8.9 Sponsorsgruppen- inget att rapportera

8.10 Medlemsvärvning/vård & info
Kurs / läger för aktiva/ funktionärer- fortsatt diskussion i styrelsens FB grupp om upplägg.
Ina och Kerstin kommer inom kort att lägga upp info i funktionärsgruppen.
Förslag på en 3-års Cup presenterades av Ina och Kerstin. Upplägget och syftet diskuterades ingående.
Beslutades att Ina, Kerstin och Anna fortsätter att jobba med regelverket runt cupen-Fortsatt bordlagd.
Monter på STHLMS Hundmässa- kommer inte att bli av i år, då SBK firar 125 år och har fått sig tilldelat
aktivitetsring och monterplatser i dess närhet.
Sthlm Internationella häst show på Friends Arena- förfrågan inkommit om vårt deltagande. Vi har fått
30 minuter per dag i föreläsningssalen. Anette Wallin och Kerstin Eklund tar ansvar för genomförandet.

9. Inkommande post
SKK-information från Valberedningen
SKK-ansökan Hamiltonplaketten och förtjänsttecken
SKK- FCI Dog Dance Commission Inbjudan till WM i freestyle 20191121-24 i Stuttgart Tyskland

10. Utgående post
Till domare angående avstängning
11. Nästa möte
Nästa möte blir torsdagen den 17 januari 2019 19.00 , telefonmöte
12. Mötets avslutande
Ordförande tackar för ett givande möte och avslutar.

Protokollförare _______________________
Kerstin Eklund, sekreterare

Justeras

_______________________
Johanna Lehman, ordförande

_______________________
Moa Waern, justeringsman

