Protokoll nr 7 2020
Fört vid SHFKs styrelsemöte 2020-11-16, telefonmöte
Närvarande vid mötet:
Johanna Lehman
My Johansson
Inger Hillskog Roth
Kerstin Eklund
Alexandra Karlsson
Märta Andersson
Lovisa Martinsson
Caroline Ling
Anette Zimmergren

Deltog ej: Anna Larsson
Alexandra Sundqvist

1. Mötets öppnande
Ordförande Johanna Lehman som hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av justerare
Lovisa Martinsson 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 6 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.
5. Redovisning av VU beslut
Beslut 20-10-19 att ge dispens från 6-månaders regeln för ansökan om tävling för Linköpings HU att arrangera FS1&2 den 6 januari.
Beslut 20-10-23 att ge dispens från 6-månaders regeln för ansökan om tävling för Storfors LKK att arrangera HTM1&2 den 6 januari.
Beslut 20-10-23 att fastställa domarauktorisation för My Sackenreuther.
6. Sekreteraren
Årsmöte 2021- information från SKKs Föreningskommitté. Generell dispens ges de klubbar som genomfört Årsmöte 2020 att skjuta fram
årsmöte 2021 till 2022. Efter diskussion uppdrogs till sekreteraren att kontakta Föreningskommittén med ett antal frågor om vad som
behövs göras om vi så beslutar.
En verksamhetsplan för 2021 bör upprättas. Respektive ansvarig för planerad verksamhet ombeds meddela till sekreteraren.
7. Kassören
Kassören redogjorde för klubbens ekonomi tom dagens datum. Klubbens ekonomi är god och stabil.
Respektive ansvarig för planerad verksamhet ombeds lämna förslag på budget till kassören.
8. Arbetsgrupperna
8.1 Domar- och utbildningsgruppen
Förelåg mejl från en deltagare på Instruktörsutbildningen vars första del har genomförts.
Vår ordförande meddelar jäv och lämnade mötet.
Skriftställaren frågar om utbildningen genomförs i SHFKs regi. Konstaterades att utbildningen genomförs i privat regi men enligt de
riktlinjer för instruktörsutbildning som utarbetats och fastställts av SHFKs styrelse. Information om riktlinjerna finns på klubbens hemsida.
Konstaterades vidare att det inte tydligt framgick i den annons för utbildningen som legat publicerad på SHFKs hemsida att kursen
genomfördes i privat regi, vilket vi beklagar. Den informationen ska framgå tydligt i kommande annonser för instruktörsutbildningar. I

övrigt konstaterdes att ägare av den ifrågasatta utbildningen är ansvarig mot sina deltagare och att klubben inte kan hjälpa till med de
oklarheter som uppstått. Ett antal frågor har uppstått kring utbildningen som styrelsen önskar svar på. Instruktörsutbildaren kommer att
kontaktas gällande dessa frågor.
Ordförande återanslöt till mötet.
Inkommen skrivelse - anmälan om hård handling vid Freestyletävling diskuterades. Ett flertal frågor om hur domare och funktionärer ska
hantera en uppkommen situation som bedöms som hård handling framhålls i skrivelsen. Det framgår tydligt att verktyg för detta saknas.
Beslut fattades att uppdra till domargruppen att skyndsamt arbeta fram förslag på en handlingsplan för hur vi ska hantera så kallad hård
handling på tävling.
8.2 Lokala Arbetsgrupper
En ansökan om att få hallhyra betald för träningsträffar för Arbetsgrupp STHLMs medlemmar under vårterminen 2021 förelåg. Beslut
fattades att tillstyrka ansökan.
8.3 Regelrevideringsgruppen
Nya regler med förslag till förändringar inarbetade förelåg, några justeringar som bör göras påtalades. En skrivelse rörande domarnas rätt
att döma med och tävla under en kollega på samma tävling med namnunderskrifter ska bifogas till regelverket. Därefter skickas det nya
förslaget in till SKK.
8.4 Rosettgruppen
Rosettlagret är påfyllt inför den kommande tävlingssäsongen.
8.5 Tävlingsgruppen
Konstarerades att tävlingarna börjat komma igång och ett antal har genomförts under hösten, med åtgärder för att coronasäkra
evenemangen. Deltagarantalet har varit stor.
Pga de senaste begränsningarna som meddelas av FHM och SKK, så pausas nu tävlingarna igen tom i första hand 3 1/12.
Klubben följer FHM och SKK uppdateringar löpande och vidare förändringar kan komma att ske framöver.
SM 2021- listorna uppdateras inom kort
Årets hund XX listor2021 - listorna uppdateras inom kort
AFEC kval – ett fåtal ansökningar har inkommit. Besluta att tilldela Januarijazzen och Årsmötesdansen kvaltävlingar.
My kontaktar Agria om kvalrosetter.
KM 2021 – beslut om när och var bordlades till kommande möte.
Inkommen skrivelse -Rapport om olämplig händelse på tävling 17/10 2020 diskuterades.
Beslutades att inhämta mer information av de berörda och att bordlägga ärendet till kommande möte.
8.6 Webgruppen
Uppdateras löpande med den information som kommer webgruppen tillhanda.
8.7 Landslaget
Förslag till kvalregler förelåg för fasställande. Styrelsen beslutar att fastställa kvalregler till EOC och NM enligt liggande förslag.
Kvalreglerna kommer att publiceras på hemsidan.
8.8 Sponsorsgruppen
Doggy Professional är klubbens nya fodersponsor som sponsrar klubbens tävlingar inklusive SM och AFEC finalen2021.
Ytterligare sponsorer som är klara inför 2021 är K9dogs och Tabos hundsport.
8.9 Nya Hundaktiv
Inget att rapportera
8.10 Medlemsvärvning/vård
Inget att rapportera
8.11 Info
Inget att rapportera
9. Inkommande post
Inkommande skrivelser för kännedom
SKK-uppdaterad info Covid -19 (20-10-30)
SKK- oregistrerade hundars deltagande på Nordiska Mästerskapen.
SKK- Uppdaterad info Covid-19 (20-11-11)

10. Utgående post
Till medlemmarna- angående namninsamlingen
Till domare- ny auktorisation
11. Nästa möte
Nästa möte måndagen den 18 januari 19.00 telefon möte
12. Mötets avslutande
Ordförande tackar för ett givande möte och avslutade.
Protokollförare _____________________
Kerstin Eklund, sekreterare
Justeras _________________________
Johanna Lehman, ordförande

__________________________
Lovisa Martinsson, justeringsman

