
 
Protokoll nr 2 2019 

Fört vid SHFKs styrelsemöte 2019-03-28, telefonmöte  

Närvarande vid mötet:  

Johanna Lehman 

My Johansson 

Inger Hillskog Roth    

Kerstin Eklund    Deltog ej:      

Alexandra Karlsson    Märta Andersson      

Lovisa Martinsson from punkt 8:1  Caroline Ling   

Anna Larsson     

Alexandra Sundqvist                      

Moa Waern 

     

1. Mötets öppnande  

Johanna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Val av justerare  

Alexandra Sundqvist valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

3. Fastställande av dagordning  

Dagordning gicks igenom och fastställdes med ett par tillägg. 

 

4. Förgående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

 

5. Redovisning av VU beslut 

VU har per 190311 beslutat att avslå dispensansökan från 6 månaders regeln för LHU att anordna freestyletävlingar den 6 

juni. Med motivering att LHU tidigare uppmanats att inkomma med en ansökan om tävling i tid samt att antalet tävlingar i 

perioden maj -juni är stort till antalet och att ytterligare en tävling inte är motiverad att godkänna med dispens. 

  

6. Sekreteraren 

Handlingar inför kommande handlingsplansmöte med Agria har inkommit. Beslutades att uppdra till ordförande, kassör 

och sekreterare att tillse att handlingarna fylls i och skickas till Agria. 

Klubbförsäkring är tecknad via SKK. 

 

7. Kassören 

Ansökan om bidrag till kommande officiella domarkonferens 2021är inskickad till SKK. 

8. Arbetsgrupperna  

8.1  Domar- och utbildningsgruppen 

Det nya domarprotokollet tas i bruk from 190413.  Protokollet ligger nu i Hundaktiv. 

 



 

8.2 Lokala Arbetsgrupper  

Diskuterades hur hantera arbetsgrupp Syd. Gruppen är inte aktiv och nuvarande ansvarig för gruppen är inte länge 

medlem i klubben. Beslutades att lägga ner arbetsgrupp Syd. 

 

8.3 Regelrevideringsgruppen 

Regelrevideringsgruppen har arbetat fram ett första förslag till nya regler 2022-2026. Beslutades att förslaget laddas upp i 

styrelsens FB grupp för kännedom innan regelförslaget går ut på remiss. 

 

8.4 Rosettgruppen 

Ny design/nya färger på diplomrosetter har tagits fram.  

8.5   Tävlingsgruppen 

Ansökta- och godkända tävlingar sedan föregående styrelsemöte är: 

190907 Blekinge KK FS alla klasser dubblerade 

190908 Blekinge KK HTM alla klasser dubblerade 

190921 LHU FS2&FS3, HTM2 &HTM3 dubblerade klasser 

191026 SHFK arb.grupp STHLM  FS1&HTM1 dubbla klasser  samt TTM 

191027 SHFK arb.grupp STHLM  FS2&3 och HTM2&3 dubbla klasser 

191102 Hallsbergs BK FS1&HTM 

 

Djurens Helg – Solvalla 24-25 augusti 

Beslutades att fördela arbetsuppgifter inför tävlingen  i styrelsens FB grupp. 

Nordiska Mästerskapet 2019 – inget att rapportera 
SM i HTM 2019 genomförs på My Dog i Göteborg 3 januari 2020  
SM i FS 2019 genomförs på My Dog i Göteborg 4 januari 2020 
SM i TTM 2019 finalen genomförs på My Dog i Göteborg 4 januari 2020 
AFEC finalen genomförs på My Dog i Göteborg 5 januari 2020 
KM- Alexandra skriver förslag till statuter utifrån tidigare diskussioner. Johanna är behjälplig. KlubbMästarskapet börjar 
from 2020. 
AFEC kval -Ansökningar som inkommit för att genomföra kvaltävlingar gicks igenom och efter diskussion beslutades att 
tilldela kvaltälingar till Linköpings HU 28/ 9, Ulricehamns BK 5-6 oktober & SHFK arb.grupp STHLM 7/10 
 
Nya Stormästare i HTM – SEHTMCH Lizzie, SEFREECH  SEHTMCH RLN&F&A Kopets Red And Tan Dreami & SEHTMCh 
Cromi’s Galliano Hot Shot. 
Diplom är utdelade och bemärkelsen publicerad på klubbens hemsida. 
 
8.6 Webgruppen 
Ny webshop är på gång. 
Listor för ÅretsHund XXX genom åren, SM vinnare genom åren, Crufts representanter genom åren samt AFEC vinnare 
genom åren är uppdaterade. Landslaget genom åren kommer inom kort. 
Agriabloggen rullar nu på med ca 3 inlägg per månad. My och Johanna ansvarar för och ser till detta blir gjort.  
       
8.7 Nya Hundaktiv 
Det nya domarprotokollet är nu inlagt i Hundaktiv. 
 
 8.8  Landslaget 
Ansökan till landslaget skall vara klubben tillhanda den 9 april 2019.  
 
8.9 Sponsorsgruppen 
Sponsorsgruppen jobbar vidare på sponsorer till klubbens olika evenemang.  
Vi har idag Agria, Åmark Bygg och Olivers Petfood som sponsrar klubben. 
 
8.10  Medlemsvärvning/vård & info 

Läger för aktiva funktionärer i Kyrekvarn - vi har 17 anmälda till helgen.  

Vi inväntar sista dag för anmälan innan vi tar tag i detaljplaneringen. 

 

Diskuterades behovet att ta fram informationsmaterial om Freestyle till hemsidan och till mässor ody. 



My och Johanna kikar på detta. 

 

9. Inkommande post 

SKK-CS protokoll nr 1 

SKK- Remiss nya Djurskyddslagen 

SKK- Remiss värdegrund 

SKK- Minnesanteckningar specialklubbskonferensen 

SKK- Inbjudan livesänd info om utbildning SKK- info om KF 

SKK- gå utbildning i föreningsteknik i höst. 

10. Utgående post 

Svar på mail angående ” Synpunkter och funderingar kring årets TtM-SM” 

 

11.   Nästa möte   

Nästa möte måndagen 6 maj 19.30 telefonmöte     

12.   Mötets avslutande 

 Ordförande tackar för ett givande möte och avslutar. 

Protokollförare _______________________ 

            Kerstin Eklund, sekreterare  

 

Justeras             _______________________  _______________________ 

                           Johanna Lehman, ordförande             Alexandra Sudqvist, justeringsman    


