
 

 
Protokoll nr 5 2021 

Fört vid SHFKs styrelsemöte 2021-08-17, telefonmöte  

Närvarande vid mötet:   

Johanna Lehman 

My Johansson     

Inger Hillskog Roth 

Kerstin Eklund 

Märta Andersson  

Alexandra Karlsson   

Lovisa Martinsson Deltog ej: 

Anna Larsson Anette Zimmerman                   

Caroline Ling      

                           

   

§61. Mötets öppnande  

Ordförande Johanna Lehman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§62. Val av justerare  

My valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

§63. Fastställande av dagordning  

Dagordning gicks igenom och fastställdes. 

 

§64. Förgående protokoll 

Föregående protokoll nr 4 gicks igenom. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§65. Information från sekreteraren 

KF är flyttat till23-24 oktober och krockar med vår Domarkonferens.  

 

§66. Information från kassören 

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

 

§67 Bordlagda ärenden 

Framtagandet av handlingsplan hur hantera situation med hård handling och olämpligt 

beteende av förare på tävling pågår- fortsatt bordlagt 

 

§68. Domar-och utbildningsgruppen 

a) Inkommit en begäran från Anne Sofie Zetterljung om att avsluta sin domargärning som Freestyledomare  på egen begäran och av 

personliga skäl. Beslutades i enlighet med den inkomna begäran. Styrelsen tackar för en utmärkt insats genom åren. 

 

b) Instruktörslärare- Anna Larsson och Sofia Angleby  har bedömts ha de kvalifikationer som begärt av styrelsen och är därmed godkända 

som Instruktörslärare och får hålla utbildning för blivande freestyleinstruktörer utifrån klubbens riktlinjer. 

c) En förfrågan från ännu en instruktör att få hålla utbildningar för blivande instruktörer diskuterades. Förfrågan gällde om den skola som 

instruktören är verksam vid kan vara ansvarig för utbildningen. Konstaterades efter diskussion att endast en person kan hållas ansvarig . 

Beslut att tillfråga instruktören om att hålla i och vara ansvarig för utbildningen som genomförs vid skolan. Uppdrogs till sekreteraren att 



kontakta instruktören. 

 

d) En förfrågan har inkommit om att få hålla i Domarutbildning för blivande Freestyledomare. Efter diskussioner uppdrogs till 

sekreteraren att kontakta personen ifråga.  

 

§69. Regelrevideringen 

Det nya regelverket gällandes 2022-2026  är godkänt av SKK. Regelverket är publicerat på SHFKs hemsida samt har mejlats ut till våra 

Freestyledomare.  

 

§70. Tävlingsgruppen 

a) SM 2021 - Stockholms Hundmässa är inställd 2021. Efter diskussioner beslöts att genomföra SM i Freestyle, HTM & TTM den 11 

december 2021 i Kungsör/HundArenan. Vidare beslutades att kvalperioden för FS & HTM utökas något sedan tidigare beslut och är nu 

2019-11-01-2021-11-07 samt att femton (15) ekipage /gren kvalar. Kvalperioden för TTM är 2019-10-01- 2021-11-07 ( undantaget TTM-

semifinalen 2019-10-26)samt att 5 lag kvalar. 

 

b) Klubb Mästerskapet diskuterades igen. Vi beslutar att avvakta med genomförandet till dess att tävlingsverksamheten kommit igång 

igen och hoppas på att kunna genomföra KM under senare delen av 2022. 

 

c) AFEC – Beslutades att lägga två kvalplatser per tävling på tävlingarna 2021. Finalen genomförs på My Dog 2022. 

 

§71. Landslaget 

Landslaget till EOC och NM är uttaget för Freestyle- Elisabet Browaldh & Kummin, Lizette Olausson & Lotus, Märta Andersson & Ingvar, 

Nina Roegner & Moster, Reserver Eva Andersson & Lilo, Marie Danielsson & Aston. HTM-Caroline Ling & Freddie, Inger Hillskog Roth & 

Cailin, Lovisa Martinsson & Signe, Sara Guldbacke Lund & Katla. 

 

§72.  Inkommande post 

Inkommande skrivelser för kännedom 

SKK- CS protokoll nr 4 

SKK – upprop mot smuggelhund och massimport 

Agria – kvartalsmail  

Föreningen för sociala tjänstehundar- inbjudan till konferens 

 

§73.  Utgående post 

T ill samtliga Freestyle Domare- info angående Domarkonferensen  

 
§74. Nästa möte   

Nästa möte torsdagen den 30 september 19.00 telefonmöte 

 

§75. Mötets avslutande 

Ordförande tackar för ett givande möte och avslutade. 

 

 

 Protokollförare _____________________ 

 Kerstin Eklund  

 

 

 Justeras    _________________________             Justeras   __________________________                          

 Johanna Lehman, ordförande                                 My Johansson ,justerare 

                 


