Protokoll nr 7 2019
Fört vid SHFKs styrelsemöte 2019-11-14, telefonmöte
Närvarande vid mötet:
Johanna Lehman
My Johansson
Inger Hillskog Roth
Kerstin Eklund
Anna Larsson
Moa Waern
Caroline Ling

Deltog ej:
Lovisa Martinsson
Alexandra Karlsson
Märta Andersson
Alexandra Sundqvist

1. Mötets öppnande
Johanna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av justerare
Anna Larsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3. Fastställande av dagordning
Dagordning gicks igenom och fastställdes.
4. Förgående protokoll
Föregående protokoll nr 6 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.
5. Redovisning av VU beslut
Växjö Saig har inkommit med en dispensansökan gällande ansökan att anordna tävling den 28 mars 2020.
Dispensen tillstyrkes av VU den17 oktober 2019.
SHFK arb.grupp Hallsberg har inkommit med en dispensansökan gällande ansökan att anordna tävling den25 april 2020.
Dispensen tillstyrktes av VU den 12 november 2019
6. Sekreteraren
Avtalet med Agria är nu godkänt och gäller from 2020-01-01- 20231231.
7. Kassören
Kassören redogjorde för klubbens ekonomi tom dagens datum. Ekonomin är stabil.
Diskussion angående kommande års verksamhet och budget påbörjades. Vi följer upp och fastställer verksamhetsplan och budget för
kommande år på styrelsemöte i januari 2020.
8. Arbetsgrupperna
8.1 Domar- och utbildningsgruppen
Ordförande rapporterade från den inofficiella domarkonferensen. Vi beslutade att en utvärdering ska göras. Domargrupen tillgodoser att
det blir utfört.
Monika Gudinge har inkommit med en begäran om att bli avauktoriserad som freestyledomare per dagens datum. Beslut fattas i enlighet
med hennes begäran. Styrelsen riktar ett stort tack till Monikas år som domare.
Freestyledomare Renata Johansson som varit avstängd sedan i oktober 2018 har avstått från att genomföra av domargruppen stipulerade
uppgifter för att återinträda i tjänst som freestyledomare. Styrelsen beslutade att avauktorisera Renata Johansson som freestyledomare
from dagens datum. Styrelsen riktar ett stort tack till Renatas år som domare.

Domarkonferensen 2022- Ansökan om bidrag för konferensen genomförande har skickats till SKK och behandlas på SKK/PTKs kommande
möte enligt uppgift från SKK.
Hur man gör för att bli freestyleinstruktör- lärare i klubben väcktes. Meddelades att instruktörslärarutbildningen är under revidering och
utbildningsgruppens ansvarige återkommer i frågan.
8.2 Lokala Arbetsgrupper
En genomgång av klubbens arbetsgrupper visar att arbetsgrupp Syd inte har någon aktivitet och att dess kontaktperson inte längre är
medlem i klubben. Efter diskussion beslöts att avveckla Arbetsgrupp Syd. Uppdrogs till sekreteraren att tillfråga Arbetsgrupp Jönköping
om dess nuvarande status – aktiv eller ej.
Webmaster fick i uppdrag att uppdatera hemsidan/ arbetsgrupper.
8.3 Regelrevideringsgruppen
De reviderade TTM regler som är ute på remiss kommer att behandlas på nästkommande möte och då fastslås när de ska börja att gälla.
8.4 Rosettgruppen
Webshopen /rosetter är tillfälligt stängd. Öppnas åter i starten av 2020.
8.5 Tävlingsgruppen
Ansökta tävlingar sedan föregående styrelsemöte:
Vårdansen Växjö SAIGK 28/3
SHFK arb.grupp Hallsberg 25/4
Vårvalsen SHFK Arbetsgrupp STHLM 10/5
Linnédansen Uppsala BK 16-17/5
Sheltiedansen SSSK 21/5
Pingstdansen Frövi BK
Tunagattu Borlänge BK 6-7/6
Sommarvalsen Blekinge BK 11-12/7
Semestersabotören 25-26/7
AFEC 2020 – diskuterades dess genomförande. Beslöts att uppdra till ansvarig Alexandra Karlsson att tillskriva samtliga tävlingsarrangörer
av klass 3 2020 om att ansökan om att arrangera AFEC kval är öppen. Beslutades även att fördelningen av kvaltävlingarna ska ske enligt
de liggande kvalregler som finns samt att fyra kvaltävlingar ska ske det först halvåret och fyra det senare halvåret 2020.
En fråga som väckts och som här diskuterades är om hur att hantera det stora antalet anmälningar som har varit på en del tävlingar
under 2019. De verktyg som finns då problemet uppstår är bortlottning av anmälda och då i klass 1 och 2. Det har under året skett på
två- tre av samtliga tävlingar som hittills arrangerats. Konstaterades att bortlottning är ett fungerande system och att hur lottningen ska
genomföras tydligt finns beskrivet i tävlingsledarkompendiet. I tävlingsledarkompendiet finns även en rekommendation hur man som
arrangör bör hantera sitt tävlingsupplägg inför kommande tävlingar. Styrelsen uppmanar att arrangörer av tävlingar tittar över hur man
planerat sina tävlingar 2020, se till statistik på genomförd tävling 2019 och eventuellt korrigera upplägget av klasser om man befarar att
man kan få ett för stort antal anmälningar. Om så sker så ska SHFKs styrelse kontaktas med uppgifter om förändringar i tävlingen.
8.6 Webgruppen
Webmaster rapporterar att det nu finns en ny sida om kommande Nordiska Mästerskapet på hemsidan. Vidare att landslagets sida är
uppdaterad med information om kommande Världs Mästerskap.
Freestylebloggen på www.agria.se uppdateras frekvent med aktuellt material från klubbens olika verksamheter.
8.7 Landslaget
Landslagsledaren informerade om workshopen för landslaget som genomförts genomförd 2-3 november i HundArenan i Kungsör.
Kvalregler till Landslaget 2020 är preliminärt klara, vi inväntar besked om vart Värld Mästerskapet ska gå av stapeln. Därefter kommer
kvalreglerna att publiceras på hemsidan.
8.8 Sponsorsgruppen
Lämnar en utförlig rapport om sponsorer som är klara till NM, SM och AFEC. En fantastisk lista med många olika sponsorer vilkas loggor
nu pryder respektive sida på vår webplats.
8.9 Nya Hundaktiv
Att registrera dolt på Hundaktiv är snart en möjlighet. My slipar på de sista detaljerna och förhoppningsvis så kan det börja fungera inom
kort.
Enligt uppgift så ska nu Freestyle-& HTM diplom titeln klass 1 & 2 genereras med automatik i SKKs Hunddata. Om man vill ha ett diplom
så måste man fortfarande beställa det från SKK.

8.10 Medlemsvärvning/vård
SHFK kommer att delta i aktivitetsringen på Stockholms Hundmässa 14-15 december med freestyle, HTM och TTM uppvisningar.
Ansvarig för genomförandet är Alexandra Sundqvist.
8.11 Info
Hanterades brev som inkommit från medlem angående hur information från klubben sekreterare ska förmedlas till medlemmarna.
Efter diskussion av innehållet i brevet så konstaterar styrelsen att behovs finns att klargöra hur informationen från klubben till medlem
sker.
Klubbens kanaler för information är via hemsidan, facebookgruppen SHFK och via mejl/post direkt till medlem. Övriga kanaler såsom
exempelvis FB gruppen Freestyle och heelwork to music i Sverige är en privat FB sida som inte har någon koppling till SHFK. Den
information som läggs upp där är att betrakta som privat information.
Därmed läggs brevet till handlingarna.
9. Inkommande post
SKK-CS protokoll nr 5&6
SKK- KF2019 protokoll
SKK-SBK aktivitetsringen på STHLMs Hundmässa.
Till SHFKs styrelse från medlem. Hanteras under punkt 8.11
Till domargruppen angående Minnesanteckningarna från Inofficiella domarkonferensen. Hanteras under punkt 8.1

10. Utgående post
Till alla medlemmar- TTM regelremiss
Till alla freestyledomare- program till den inofficiella domarkonferensen
Till alla freestyledomare- minnesanteckningar från den inofficiella domarkonferensen
11. Nästa möte
Nästa möte måndagen den 13 januari 19.00 telefonmöte.
12. Mötets avslutande
Ordförande tackar för ett givande möte och avslutar.
Protokollförare _______________________
Kerstin Eklund, sekreterare

Justeras

_______________________
Johanna Lehman, ordförande

_______________________
Anna Larsson, justeringsman

