Protokoll nr 1 2022
Fört vid SHFKs styrelsemöte 2022-01-18, telefonmöte
Närvarande vid mötet:
Johanna Lehman
Inger Hillskog Roth
Kerstin Eklund
Lovisa Martinsson
Deltog ej:
Anna Larsson
My Johansson
Caroline Ling
Alexandra Karlsson
Anette Zimmerman
Märta Andersson
§1. Mötets öppnande
Ordförande Johanna Lehman 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.
§4. Förgående protokoll
Föregående protokoll nr 7 lades efter genomgång till handlingarna.
§8. Årsmöte 2022
Diskuterades det kommande årsmötet som är planerat att genomföras den 26 mars. Det nu återigen skärpta
Covid läget ställer eventuellt till problem att genomföra mötet enligt plan. Diskuterades att genomföra mötet
digital. Vi beslutade att avvakta med förändringar kring Årsmötet till nästkommande möte.
§9.
Kassören redogjorde för klubbens ekonomi tom dagens datum. Klubbens ekonomi är fortsatt solid.
§10. Svårbemästrade situationer
Framtagandet av handlingsplan hur hantera situation med hård handling och olämpligt
beteende av förare på tävling förelåg för beslut. Styrelsen beslutade att fastställa det föreslagna dokumentet
§11. Domar-och utbildningsgruppen
a) Uppgifter till de domare som inte var med på konferensen är utskickade till de berörda.

b) Förslag på domarutbildning 2022 förelåg med datum i april 2022. Beslut att tillstyrka förslaget med förslag
att senarelägga utbildningen, för att få längre framförhållning till anmälan för de som är intresserade att delta.

§12. Tävlingsgruppen
a) Förfrågan från Arbetsgrupp Stockholm om att genomföra tävlingen Februarivalsen den 27 februari 2022.
Arbetsgruppen har tidigare genomfört flera tävlingar under pandemin och har därmed erfarenhet att
genomföra tävlingar på säkert sätt. Beslut att tillstyrka att tävlingen genomförs.
b) AFEC finalen – genomförs på tävlingen Årsmötesdansen 26 mars
c) SM 2021-Mejl har inkommit från deltagare med klagomål på genomförandet av banvandringen inför HTM
där koppeltvånget inte efterlevdes. Styrelsen håller med brevskrivaren att regler ska gälla för alla. Problemet
har följts upp och tydlig gjorts för ansvarig för tävlingen.
d) Tävlingarna Februarifoxtrot dag1 och 2 är inställda med anledning av det skärpta Pandemiläget. Hallen i
Lervik är inte möjlig att använda enligt FHM restriktioner.
§13. Landslaget) NM i Norge som skulle gå av stapeln i december 2021 blev inställt/ framskjutet pga av den
skenande Corona pandemin i Norge.
b) Kvalregler för uttagning av Landslag 2022 till VM , EOC och NM är publicerade på hemsidan.
c) Landslaget till VM i Paris 22-24 april är uttaget enligt nedanFreestyle
Elisabet Browaldh & Kummin, Ella Johansson & Navy, Lizette Olausson & Lotus, Nina Roegner & Moster
Reserver: Jeanette Bergenstav & Cody, Marie Danielsson & Aston
HTM
Inger Hillskog Roth & Cailin, Lovisa Martinsson & Signe, Nina Steinbach & Lykka , Pernilla Pöykiöniemi & Lexus
Reserv: Caroline Ling & Freddie reserv
§14. Inkommande skrivelser för kännedom
SKK-PTK beslut om bidrag för vår domarkonferensen
SKK- CS protokoll nr 6-2021
SKK- Åtgärder mot Covid – 2021-12-02
SKK- KF protokollet
SKK- Info COVID 2022-01-03
§15 Nästa möte
Nästa möte onsdagen den16 februari 2022 19.00 telefonmöte
§16. Mötets avslutande
Ordförande tackar för ett givande möte och avslutade.
Protokollförare _____________________
Kerstin Eklund, sekreterare
Justeras _________________________
Johanna Lehman, ordförande

Justeras: __________________________
Anna Larsson ledamot

