
 
Protokoll nr 4 2019 

Fört vid SHFKs styrelsemöte 2019-06-10, telefonmöte  

Närvarande vid mötet:  

Johanna Lehman 

My Johansson 

Inger Hillskog Roth      Deltog ej: 

Kerstin Eklund    Lovisa Martinsson         

Alexandra Karlsson    Märta Andersson    

Moa Waern    Anna Larsson     

Caroline Ling    Alexandra Sundqvist       

 

     

1. Mötets öppnande  

Johanna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Val av justerare  

Caroline Ling valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

3. Fastställande av dagordning  

Dagordning gicks igenom och fastställdes. 

 

4. Förgående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

 

5. Redovisning av VU beslut 

Beslut 190601 att tillstyrka dispens att låta samma två domare döma två Freestyle klass 3 vid tävlingar i Färgelanda BK pga miss i 

planeringen.  

Beslut 190602 att tillstyrka dispens att låta samma två domare döma två HTM klass 3 vid tävlingar i Färgelanda BK pga miss i planeringen.  

  

6. Sekreteraren 

Handlingsplansmöte med Agria genomfört och minnesanteckningar förelåg. Dessa lades till handlingarna efter genomgång. 

  

7. Kassören 

Kassören redogjorde för klubbens ekonomi tom dagens datum. Ekonomin är stabil. 

Bidrag till årets Crufts resenär är utbetalt. 

8. Arbetsgrupperna  

8.1  Domar- och utbildningsgruppen 

Domargruppen har beslutat att deltagande på domarkonferensen i höst räknas jämlikt med att ha dömt på en tävling under året och kan 

därmed räknas domarna tillgodo som godkänd merit för fortsatt dömande. 

 

Mejl med diverse påpekanden om tävlingsledarkompendiets innehåll diskuterades och lades till den kommande revidering som ska göras 

av TL kompendiet/ utbildningen. 

 

8.2 Lokala Arbetsgrupper  

Inget att rapportera 

 

 



8.3 Regelrevideringsgruppen 

Förslag på reviderade TTM regler förelåg. Då tid för inläsning varit kort beslutades att vi diskuterar vidare i Styrelsens FB grupp. Beslut om 

godkännande tas därefter av VU.  Därefter skickas regelverket på remiss. 

 

8.4 Rosettgruppen 

Inget att rapportera 

 

8.5 Tävlingsgruppen 

AgriaDansen Djurens Helg – Vi ligger bra i den övergripande planeringen.  Detaljplanering kring genomförandet sker efter att 

anmälningstiden gått ut. 

  

TTM- Diskussion om var vi ska förlägga TTM Semifinalen. Efter genomgång av tävlingskalendern beslutades att förlägga  

semifinalen den 26 oktober i Hundhallen. Ansvarig arrangör SHFKs styrelse. 

 

Nya Stormästare i FS –SEFREECH  Cefeus Zharles-Ingvar II.  

Diplom är utdelade och bemärkelsen publicerad på klubbens hemsida. 

Diskuterades inkommet mejl från medlem angående Årets HundXXX listor/ SM listor.  Beslutades att bordlägga frågan. 

 

8.6 Webgruppen 

 

8.7 Nya Hundaktiv 

Inget att rapportera 

 

 8.8  Landslaget 

Landslagets  1:a work shop genomförd med stor uppslutning och engagemang från deltagarna. 

 

8.9 Sponsorsgruppen 

Sponsorsgruppen jobbar vidare med att avtal med sponsorer till klubbens olika evenemang och vi kan nu lägga Made By Mostra, 

Klickerförlaget, Hansegården samt Arken Zoo till de företag som sponsrar SHFK ! 

 

8.10  Medlemsvärvning/vård & info 

Infoblad är under tillverkande. Beräknas vara klart till Agriadansen /Djurens Helg. 

diskuterades inkommen förfråga n om klubbens deltagande på Västergårds Game Fair. 

Efter diskussioner beslutades att tacka nej till medverkan. 

 

9. Inkommande post 

SKK-Brev från Ulf Uddman till samtliga klubbar inom organisationen-          

Angående Västgård Game Fair          

Från medlem- avliden hund         

Från arrangör av tävling- förlag på tillägg i TL- kompendiet          

10. Utgående post 

Ansökan om bidrag ur Landslagsfonden till årets VM 

 

11.   Nästa möte   

Nästa möte måndagen den tisdagen den 27 augusti 19.00 telefonmöte     

12.   Mötets avslutande 

 Ordförande tackar för ett givande möte och avslutar. 

 

Protokollförare _______________________ 

            Kerstin Eklund, sekreterare  

 

Justeras             _______________________  _______________________ 

                           Johanna Lehman, ordförande             Caroine Ling, justeringsman    


