
 

 
Protokoll nr 4 2021 

Fört vid SHFKs styrelsemöte 2021-06-08, telefonmöte  

Närvarande vid mötet:   

Johanna Lehman 

My Johansson     

Inger Hillskog Roth 

Kerstin Eklund 

Märta Andersson from §54 

Alexandra Karlsson  Deltog ej:  

Lovisa Martinsson  Anna Larsson     

Caroline Ling   Anette Zimmerman  

                           

   

§47. Mötets öppnande  

Ordförande Johanna Lehman som hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§48. Val av justerare  

Inger Hillskog Roth valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

§49. Fastställande av dagordning  

Dagordning gicks igenom och fastställdes. 

 

§50. Förgående protokoll 

Föregående protokoll nr 3 gicks igenom. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§51. Redovisning av VU beslut 

Beslut 2021-05-27 att anta kvalregler till Landslaget för uttagning till EOC och NM. 

Beslut 2021-05-27 ansökan om att anordna kvaltävlingar i FS klass3 & HTM klass3 i Kungsör, datum 17 juli status officiell. 

Beslut 2021-05-31 att bevilja LHU dispens om kortare ansökningstid än 3 månader tävlingar 7/8 i Linköping. 

 

§52. Information från kassören 

Kassören redogjorde för klubbens ekonomi tom dagens datum. Klubbens ekonomi är solid. 

 

§53 Bordlagda ärenden 

a) Framtagandet av handlingsplan hur hantera situation med hård handling och olämpligt 

beteende av förare på tävling pågår. 

 

b) Instruktörslärare; hur går vi tillväga för att få fler Instruktörslärar godkända? 

Förslag till tågordning för att godkänna nya Instruktörslärare som arbetar med utbildning av freestyleinstruktörer utifrån klubbens 

riktlinjer. Efter ingående diskussioner beslutades att anta förslaget med några tillägg.  

Uppdrogs till sekreteraren att sammanställa ett styrdokument  kallat Instruktörslärare som läggs i SHFKs dokumentation.  

Vidare beslutades att ett par personer ska tillfrågas om att var Instruktörsutbildare. Uppdrogs till sekreteraren att tilfråga dessa personer. 

 

§54. Regelrevideringen 

SKKsProv och tävlingskommitté har beslutade att, under förutsättning att  några redaktionella ändringarna görs, godkänna regelverket för 

freestyle och heelwork to music att gälla från den 1 januari 2022 till den 31 december 2026. 



 

§55. Information från Tävlingsgruppen 

a) SM 2021 Vi avvaktar SKKs besked om genomförande av Stockholms Hundmässa innan alternativ planering för genomförande påbörjas. 

 

b) Klubb Mästerskapet diskuterades igen, i och med de ändrade restrektioner som planeras from 2021-07-01 så förslogs att KM 

genomförs fysiskt. Caroline undersöker om genomförande vid någon av de redan ansökta tävlingarna.  

 

c) Vi beslutade att Årets Hundlistor nu uppdateras och läggs ut på hemsidan i och med att tävlingarna kommer igång. 

 

§56. Landslaget 

De nya kvalreglerna till OEC och NM är publicerade på hemsida och i FB gruppen. 

 

§57.  Inkommande post 

Inkommande skrivelser för kännedom 

SKK- FCI info om den internationella domarguiden 

SKK- CS protokoll nr 2 

SKK- info om Corona 

SKK- PTK protokollsutdrag- regelrevidering 

 

§58.  Utgående post 

Till Läns-special- ras och verksamhetsklubbar angående freestyletävlingar from 1 juni 

 
§59. Nästa möte   

Nästa möte tisdagen den17/8 19.00 telefonmöte 

 

§60. Mötets avslutande 

Ordförande tackar för ett givande möte och avslutade. 

 

 

 Protokollförare _____________________ 

 Kerstin Eklund  

 

 

 Justeras    _________________________             Justeras   __________________________                          

 Johanna Lehman, ordförande                                 Inger Hillskog Roth ,justerare 

                 


