Protokoll nr 6 2020
Fört vid SHFKs styrelsemöte 2020-10-05, telefonmöte
Närvarande vid mötet:
Johanna Lehman
My Johansson
Inger Hillskog Roth
Kerstin Eklund
Märta Andersson
Lovisa Martinsson från punkt 8.5
Caroline Ling
Anna Larsson

Deltog ej:
Anette Zimmergren
Alexandra Sundqvist
Alexandra Karlsson

1. Mötets öppnande
Ordförande Johanna Lehman som 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 efter ett par tillägg.
4. Förgående protokoll
Föregående protokoll nr 5 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.
5. Redovisning av VU beslut
En förfrågan från NKU FREE om klubbens åsikt om att vid Nordiska Mästerskapen i freestyle öppna för samtliga hundars deltagande, dvs
både registrerade- och oregistrerade hundar resulterade i att vi tycker att NKUFREE ska arbeta för att få
detta tillstånd.
6. Sekreteraren
SKKs föreningskommitté har tagit fram och rekommenderar en styrelseportal som heter Reduca. Vi beslutar att gå in i en försöksperiod
för att se om detta är bra för styrelsens administrativa arbete.
7. Kassören
Kassören redogjorde för klubbens ekonomi tom dagens datum. Klubbens ekonomi är god och stabil.
8. Arbetsgrupperna
8.1 Domar- och utbildningsgruppen
Domargruppen arbetar med att färdigställa en skrivelse angående om att som domare döma och tävla samma dag. Skrivelsen skall
biläggas det nya regelförslaget.
8.2 Lokala Arbetsgrupper
Inget att rapportera
8.3 Regelrevideringsgruppen
Arbetet med att arbeta in de förslag som inkommit och presentera ett färdigt reviderat regelförslag pågår. Till nästa styrelsemöte
kommer det finnas för översyn och beslut.

8.4 Rosettgruppen
Inget att rapportera
8.5 Tävlingsgruppen
Freestyletävlingarna är igång igen sedan mitten på september.
Ansökan om nya tävlingar har börjat rulla in
SM 2021- diskuterades förslag till kvalperiod.
Vi beslutade att genomföra SM 2021 enligt följande:
SM vinnarna i Freestyle, Heelwork To Music och Teamwork To Music 2019 är direktkvalade
Kvalperioden är 2019-11-01-2021-10-31
I övrigt gäller nuvarande kvalregler
Kvalreglerna kommer inom kort att publiceras på SHFKs hemsida.
Årets hund XX listor2021 - publiceras inom kort på SHFKs hemsida.
AFEC kval & final 2021 -planeras att genomföras med 8 kvaltävlingar som vanligt och det är nu fritt fram att ansöka om kvaltävlingar.
Information publiceras på hemsidan och mejlas till arrangörer som har godkända klass 3 tävlingar.
KM 2021 – beslut om när och var bordlades till kommande möte.
8.6 Webgruppen
Inget att rapportera
8.7 Landslaget
Rapport från landslaget workshop som genomförts i Kungsör lämnades av lagledaren.
Kvalregler för uttagningen till EOC och NM 2021 behöver utarbetas. Efter diskussion bland annat utifrån det speciella läget som råder
med på grund av pandemin beslutades att ge landslagsledningen i uppdrag att till nästa möte ta fram förslag på kvalregler
8.8 Sponsorsgruppen
Inget att rapportera
8.9 Nya Hundaktiv
Inget att rapportera
8.10 Medlemsvärvning/vård
Fråga angående hur vi ska kunna få fler medlemmar till klubben har väckts. Frågan är försatt bordlagd.
8.11 Info
Inget att rapportera
9. Inkommande post
Inkommande skrivelser för kännedom
SKK info om Studiefrämjandets Hundens vecka
Agria- Vårdguide
SKK-effekter av pandemin inom SKK organisationen
SKK-Föreningskommittén info om styrelseportalen Reduca.
10. Utgående post
Ingen utgående post
11. Nästa möte
Nästa möte måndagen den 16 november 19.00 telefon möte
12. Mötets avslutande
Ordförande tackar för ett givande möte och avslutade.
Protokollförare _____________________
Kerstin Eklund, sekreterare
Justeras _________________________
Johanna Lehman, ordförande

__________________________
Anna Larsson, justeringsman

