Protokoll nr 1 2021
Fört vid SHFKs styrelsemöte 2021-01-18, telefonmöte
Närvarande vid mötet:
Johanna Lehman
My Johansson
Inger Hillskog Roth
Kerstin Eklund
Alexandra Karlsson
Lovisa Martinsson
Caroline Ling
Anette Zimmergren from § 7.

Deltog ej: Anna Larsson
Märta Andersson

§1. Mötets öppnande
Ordförande Johanna Lehman som 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 efter ett par tillägg.
§4. Förgående protokoll
Föregående protokoll nr 7 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.
§5. Information från sekreteraren
Årsmöte 2021- information från SKKs Föreningskommitté har inkommit. Generell dispens ges de klubbar som genomfört Årsmöte 2020
att skjuta fram årsmöte 2021 till 2022.
Styrelsen beslutade att skjuta fram Årsmötet 2021 att genomföras 2022. Efter klartecken från klubbens revisor, som har erhållit
erforderligt material för att göra revision, så går information till klubbens medlemmar ut.
§6. Information från kassören
a) Kassören redogjorde för klubbens ekonomi tom dagens datum.
b) Budget för verksamhetsåret 2021 presenterades och lades till kommande Årsmöte.
c) Information för kännedom från SKK avgiften för att registrera resultat i Stamboken till 45 sek/resultat. Gäller from 2021-01-01
§7. Bordlagda ärenden
a) Framtagandet av handlingsplan hur hantera situation med hård handling och olämpligt beteende av förare på tävling,
fortsatt bordlagt.
b) Rapport om olämplig händelse på tävling 17/10 2020 . Yttrande från berörda parter har inkommit och diskuterades.
Styrelsen ser mycket allvarligt på händelsen och uttalar att hård, tvingande och ovärdig behandling av hund inte hör hemma i vår sport,
vare sig i träning eller på tävling. Det åligger dessutom alla tävlingsdeltagarna att handla och uppträda på ett sådant att man inte skadar
eller motverkar den verksamhet man deltar i.
Då det inte anses vara tillräckligt styrkt av yttranden i inkomna skrivelser så kommer styrelsen inte att föra händelsen om olämpligt
beteende av förare på tävling vidare till högre instans. Vid rapport av upprepade handlingar av liknade karaktär från föraren kommer
skarpa åtgärder att vidtas.

c) Klubbmästerskap 2021 – beslut om när och var genomförandet kan förläggas, fortsatt bordlagt.
§8. Information från Domar- och utbildningsgruppen
a) Frågor kring tävlingsledarutbildningen – listan-auktorisationens längd har inkommit till styrelsen.
Beslutades att uppdra till My Johansson att hantera frågorna
b) Information från SKK om ändrad skrivning i domaretiska reglerna angående att som domare åta sig uppdrag har inkommit.
Beslutades att ge domargruppen i uppdrag att vidarbefordra informationen till våra domare.
c) Svar på frågor från oss som har inkommit från instruktörsutbildare. Därmed ansågs saken utredd och lades till handlingarna.
d) Till domargruppen har under året inkommit diverse frågor som rör bedömningen på våra freestyletävlingar. Efter hanterande så har
domargruppen formulerat en skrivelse med information.
Styrelsen har tagit del av skrivelsen och beslutade efter diskussioner att ge klartecken att skicka brevet till samtliga domare.
§9. Information från Regelrevideringsgruppen
Förslag till nya regler inklusive skrivelsen om att döma och tävla samma dag är inskickat till vår kontaktman/SKK.
§10. Information från Tävlingsgruppen
a) Pga de senaste begränsningarna som meddelas av FHM och SKK, så pausas nu tävlingarna tom i första hand 28/2.
Klubben följer FHM och SKK uppdateringar löpande och vidare förändringar kan komma att ske framöver.
b) AFEC kval -Inkommit ansöka från Hammarö BK att hålla AFEC kval vid tävlingar i juni. Beslutades att tilldela Hammarö BK AFEC kval.
§11. Information från Sponsorsgruppen
Ytterligare sponsorer för 2021 är Nutrolin och Klickerförlaget.
§12. Inkommande post
Inkommande skrivelser för kännedom
SKK-uppdaterad info Corona
SKK- Inbjudan till digital Specialklubbskonferens
SKK-CS protokoll nr 7
SKK- Info från valberedningen
SKK-Föreningskunskap på distanskurs
Agria-kvartals mail samarbetspartners
§13. Utgående post
Svar till Jenny Wibäck/ Instruktörsutbildningen
Svar till Therese Green mfl hur man som domare/funktionär ska hantera hård handling .
§14. Nästa möte
Nästa möte måndagen den 15 mars19.00 telefonmöte
§15. Mötets avslutande
Ordförande tackar för ett givande möte och avslutade.

Protokollförare _____________________
Kerstin Eklund, sekreterare

Justeras _________________________
Johanna Lehman, ordförande

__________________________
Caroline Ling, justeringsman

