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SKK/AF nr 1/2011 
2011-02-23 
§ 1 - 31 
 
 
 
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för 
Freestyle den 23 februari på SKKs kansli. 
 
 
Närvarande ledamöter: 
Gun Kristensson (ordf), Rolf Gustavsson, Moa Källström (fr o m § 10), Linda Laikre, Janna 
Nordin, Yvonne Öster 
 
Adjungerade SKKs kansli: 
Kjell Svensson 
 
Adjungerade: 
Memea Mohlin (§ 14), Helena Sundsgård (§ 16) 
 
Anmält förhinder: 
Lotta Treiberg 
 
 
Vid protokollet: Pia Wahlström 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
Ordföranden började med att hälsa AFs nya ledamot Janna Nordin varmt välkommen och 
förklarade därefter mötet för öppnat. 
 
 
§ 2 Val av justerare 
 
Linda Laikre valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 4 Föregående protokoll 
 
AFs protokoll nr 4/2010 godkändes och lades därefter till handlingarna. 
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§ 5 Ekonomisk rapport – 2009, 2010, januari 2011 
 
AF gick igenom de ekonomiskarapporterna och konstaterade att AF har ett underskott i 
ekonomin. Underskottet beror framför allt på att AF inte blivit informerade om eller 
budgeterat för att landslagskostnaderna ska debiterats på AFs konto. 
 
AF diskuterade den ekonomiska situationen och beslutade att äska mer pengar hos SKK. 
Uppdrogs till Rolf Gustavsson att utforma en skrivelse med sådant äskande. 
 
§ 6 Rapport från ordföranden 
 
Ordföranden konstaterar att arbetet i AF flyter mycket bra och att ledamöternas frenetiska 
arbete ger stort resultat inom sporten. Ordföranden rapporterar att det sker mycket positivt 
inom svensk freestyle just nu och hon riktade ett stort tack till arbetsgruppen! 
 
 
§ 7 Rapport från ledamöterna 
 
Rolf Gustavsson rapporterar att det är många som gör tävlingsledarprovet just nu och 27 
stycken har i dagsläget utbildad sig på det nya sättet genom webben. För tillfället har 
sporten 57 utbildade tävlingsledare och det börjar bli en bra spridning över landet. Det 
känns fantastiskt positivt för sportens utveckling. 
 
 
Linda Laikre rapporterar om flera kontakter med Agria beträffande Agria Freestyle Elite 
Challenge som Agria har investerat medel i. 
 
 
 
§ 8 Rapport från sekreteraren 
 
Sekreteraren rapporterar att SKK har ställt en fråga, beträffande att Franska Kennelklubben 
har ställt in VM i Freestyle i juli 2011, till FCI. FCI har svarat att de har blivit informerade i 
ärendet men att de inte har några synpunkter då freestyle inte är en officiell sport hos FCI. 
Sekreteraren informerar vidare om att ärendet kommer att tas upp på Nordisk Kennel 
Unions (NKU) möte den 2 mars, för att eventuellt ställa en gemensam fråga från Norden om 
varför arrangemanget ställts in. 
 
En ny e-postadress till AFs sekreterare har tagits fram för att inte vara personanknuten. Den 
nya e-postadressen är af@skk.se. 
 
Beslutades att omgående lägga ut e-postsdressen på www.hundfreeestyle.se 
 
 
 
§ 9 VU-beslut från Prov- och tävlingskommittén (PtK) 
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För kännedom fanns ett VU-beslut från PtK där de godkänt redovisningen från AFs 
Domarkonferens i oktober 2010, därmed kan beviljat bidrag betalas ut. 
 
AF noterade informationen. 
 
 
 
§ 10 Redovisning av AF/VU 
 
Ansökan från Oxie Hundungdom om att få arrangera deltävling i Agria Freestyle Elite 
Challenge den 7 augusti i Malmö godkändes. 
 
Ansökan från Bodens Hundungdom om att få arrangera deltävling i Agria Freestyle Elite 
Challenge den 21 – 23 juli eller 12 – 14 augusti i Boden godkändes. Datum kommer att 
fastställas så snart kommunen meddelat beviljat datum för arrangemanget. 
 
Helena Sundsgårds utnämning till landslagsledare för freestyle godkändes. 
 
Arbetsbeskrivningen för landslagsledare i freestyle respektive heelwork to music godkändes. 
 
 
 
§ 11 Verksamhetsberättelse 2009 – 2010 
 
Verksamhetsberättelsen för 2009 – 2010 genomgicks och fastställdes. Konstaterades att 
stora delar av det arbete som planerats för 2011 redan genomförts eller påbörjats. 
Ordföranden tackade ledamöterna för en god insats. 
 
 
 
§ 12 Verksamhetsplan 2011  
 
Verksamhetsplanen genomgicks och fastställdes efter några små justeringar. AF konstaterar 
att verksamhetsplanen är ett viktigt styrdokument för verksamheten och att den fastställda 
planen känns inspirerande att jobba efter. 
 
Rolf Gustavsson presenterade ett förslag till budget för 2011-02 till 2012-01 som är lagd 
efter verksamhetsplanen. Då AF redan konstaterat att de har ett underskott i ekonomin 
beslutades enligt § 5 att äska mer medel med budgetförslaget som grund. 
 
Ett förslag till budget för Agria Freestyle Elite Challenge, som förankrats hos Agrias Magnus 
Berglin, presenterades. 
 
AF beslutade att fastställa budgeten för Agria Freestyle Elite Challenge. 
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§ 13 Nordiska championatregler 
 
Tävlings- och utbildningschefen informerade om att det finns en gammal generell regel inom 
NKU som säger att när prov och tävlingar sker på ett likartat sätt och premisser mellan 
länderna så räcker det med ett (1) cert för att bli champion om hunden redan har ett 
nationellt championat i grenen. 
 
I andra hundsporter är reglerna likartade men i freestyle skiljer det sig hur certen delas ut i 
de olika NKU-länderna. SKK hävdar i grunden att det räcker med en tilläggsmerit, och AF 
stöder den inställningen, men då freestyle blir ett gränsfall så önskar AF att frågan lyfts till 
NKU/AU för beslut. 
 
 
 
§ 14 Lagledare för Heelwork to Music (HtM) 
 
Memea Mohlin hälsades välkommen till mötet. Memea har anmält intresse för att få leda 
landslaget i HtM och AF hade bjudit in henne för att höra vad hon har för upplägg och plan 
för laget om hon utses till lagledare. 
 
Memea Mohlin är en erkänd hundtränare och har bl a hjälpt hundägare att lösa problem 
som funnits mellan hundägaren och dess hund samt skrivit böcker om hundträning. Memea 
ser mycket positivt på att få leda laget och ser fram emot att få coacha landslagsekipage och 
följa deras utveckling. 
 
Efter avslutad pratstund lämnar Memea mötet och AF diskuterar igenom det som 
framkommit. Därefter beslutade AF att utse Memea Mohlin till lagledare för landslaget i 
HtM t o m de Nordiska Mästerskapen 2011 (NM). Därefter ska en utvärdering göras. Beslutet 
om lagledarens uppdragstid omfattar även lagledaren för freestyle. Memea önskas lycka till i 
sitt arbete som lagledare för HtM. 
 
AF beslutade därmed också att Sverige ska representeras av både ett freestyle lag och ett 
HtM lag vid NM 2011. 
 
 
 
§ 15 Ekonomiskt stöd till landslagen 
 
AF diskuterade om de har någon möjlighet att stötta lagen ekonomiskt. AF konstaterar att 
det inte finns medel i dagsläget. AF konstaterar behovet av sponsorer och vikten av att 
uppmuntra lagledarna att söka sponsorer. Dock måste lagledarna förankra sponsorerna hos 
SKK innan avtal skrivs så att det inte krockar med någon annan sponsor inom samma område 
som SKK har avtal med. 
 
 
 
§ 16 Lagledare i freestyle 
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Den sedan tidigare utsedda lagledaren för freestyle, Helena Sundsgård, hade bjudits in till 
mötet för att få presentera sig för samtliga i AF. 
 
Helena Sundsgård presenterade sina planer om hur hon tänker ta ut laget och att hon har 
planer för att försöka ta ut en ”Talanggrupp” med tanke på framtida landslag. En likartad 
grupp finns inom lydnaden för att säkra framtida rekryteringar till landslag. 
 
AF ser mycket positivt på ”Talanggruppen” och ser med intresse fram mot rapporter från 
lagledaren om hur arbetet framskrider. AF önskar Helena Sundsgård lycka till, därefter 
lämnar hon mötet. 
 
 
 
§ 17 Tävlingar – Agria Freestyle Elite Challenge (AFEC) 
 
AF rapporterar att den första deltävlingen i AFEC har gått av stapeln på MyDOG i januari. 
Samt att två klubbar Oxie och Boden Hundungdom beviljats deltävlingar, vilket gör att 
tävlingen kommer att arrangeras både i syd och i norr vilket är mycket positivt. Yvonne 
rapporterar att det finns fler klubbar i ”pipeline” som kommer att ansöka om att få 
arrangera AFEC, så i dagsläget ser det mycket ljust ut för att det kommer att bli åtta 
deltävlingar under året som planerat. 
 
 
§ 18 Tävlingar - Regler för lagklassen 6 + 
 
Förslaget på regler för lagklassen 6 + genomgicks och fastställdes. 
 
 
§ 19 Tävlingar – Hundaktiv/Hunddata 
 
Kansliet rapporterade att de just nu håller på och testar de filer som finns med resultat från 
tävlingarna på MyDOG. Några små problem finns för att få överföringen att fungera men det 
ser ändå positivt ut för att det snart kommer att fungera. 
Ett av problemen som fanns var att personnumren på domarna inte fanns med i filerna. Det 
åligger arrangören att se till att alla uppgifter finns med innan resultat rapporteras in. En 
annan sak som också åligger arrangören är att begära in en kopia på stamtavlan när 
utländska hundar vill delta på tävlingar. Kopian på stamtavlan ska skickas in till SKK för 
registrering i vår databas. Om dessa uppgifter saknas när resultaten ska in i SKK Hunddata 
kommer de utländska hundarnas resultat inte att överföras. 
Har man synpunkter eller förslag på registreringen i Hundaktiv så ska man vända sig till Rolf 
Gustavsson som är kontaktperson gentemot Magnus Baurén. Magnus har ingen möjlighet 
att lyssna till alla åsikter och förslag som kommer till honom direkt, därför ska man gå genom 
Rolf som sammanfattar innan han kontaktar Magnus. 
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AF noterade informationen och uppmanar klubbarna att vara noga vid anmälan och 
resultatrapportering vid tävling. Känner sig klubben osäker är de mer än välkomna att 
kontakta AF för vägledning. 
 
 
 
§ 20 Domar- och funktionärsfrågor – Domarutbildning 2011 
 
Yvonne rapporterade att 11 personer har anmält sig till domarutbildningen i Linköping den 
19 – 20 mars. Ytterligare två redan auktoriserade domare har anmält sig, då de var 
förhindrade att delta vid Domarkonferensen i oktober 2010, för att få utbildning i de nya 
reglerna och få behålla sin auktorisation. 
 
Plats för kursen är ännu inte helt klar men en lösning är på väg så ingen oro för detta finns. 
 
Utbildare för kursen är; Yvonne Öster, Monica Gudinge och Rolf Gustavsson. 
 
AF noterade informationen. 
 
 
 
§ 21 Domar- och funktionärsfrågor – Vidareutbildning av domare 2011  
 
Informerades om att två engelska domare och tävlande i freestyle och HtM, Kath Hardman 
och Karen Sykes, kommer till Linköping den 16 – 17 juli i sommar för att hålla utbildning i 
sporten vid Linköpings Hundungdoms workshop. AF föreslår att utnyttja att de finns på plats 
i Sverige och hålla en halvdagsvidareutbildning för svenska domare i freestyle och HtM. 
 
AF beslutade att stötta vidareutbildningen av domare under förutsättning att AF lyckas i sitt 
äskande av mer pengar, i annat fall finns ingen möjlighet för AF att skjuta till några medel. 
 
 
§ 22 Rutiner för hur beslut och information ska presenteras 
 
Med anledning av att det nuförtiden finns en djungel av olika sätt att gå ut med information 
till medlemmar kom frågan upp till diskussion hur AF ska presentera sina beslut och 
information gällande sporten. 
 
AF beslutade att information och beslut från AF först ska presenteras på SKKs officiella 
webb-sida för freestyle och HtM www.hundfreestyle.se innan den sprids vidare till andra 
nätforum. Detta för att undvika spekulationer om vad som är rätt information och inte. 
 
 
 
§ 23 Aktuell webb-grupp och rutiner 
 
Rolf Gustavsson rapporterade från webb-gruppens senaste möte. Ulrika Falk har hoppat av  
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p g a tidsbrist, AF tackar henne så mycket för allt jobb hon tidigare lagt ner på 
www.hundfreestyle.se. Fördelningen i gruppen är att Rolf Gustavsson håller i de dagliga 
rutinerna, Ina Kolmodin jobbar med framtiden för sidan, hur den ska utvecklas etc. Susanna 
Dafid har varit och är bollplank för Ina Kolmodin. Yvonne Öster är fortfarande involverad i 
den dagliga uppdateringen av sidan. 
 
Finns det förslag och idéer beträffande www.hundfreestyle.se är man välkommen att mejla 
till Ina Kolmodin på webb@hundfreestyle.se 
 
AF tackar för informationen. 
 
 
 
§ 24 Sponsring 
 
Diskuterades om det behövs någon med huvudansvar för sponsorfrågor och om det finns 
några riktlinjer från SKK för att knyta sponsorer till verksamheten inom AF. Renata Johansson 
har anmält intresse för att jobba med sponsring. 
 
AF beslutade att uppdra till Renata Johansson arbeta med sponsringsfrågor inom AFs 
verksamhet samt att AF ska arbeta fram en uppdragsbeskrivning gällande sponsorarbetet. 
 
Uppdrogs till Linda Laikre att skriva ett förslag på uppdragsbeskrivning. 
 
Uppdrogs till kansliet att undersöka om det finns några riktlinjer beträffande sponsorer. 
 
Vidare beslutade AF att ekonomisk sponsring till landslagen ska delas lika mellan lagen 
oavsett vilken lagledare som ordnar med sponsoravtal. 
 
AF betonar att båda lagen ska vara lika utrustade beträffande landslagkläder etc. 
 
 
§ 25 Beslutsförteckning 
 
Diskuterades om en sammanställning över AFs fattade beslut ska tas fram. Flera ledamöter 
anser att det skulle vara lättare att hitta besluten om de listades. AF ställer frågan om hur 
andra arbetsgrupper eller kommittéer inom SKK gör? Tävlings- och utbildningschefen 
informerar att det inte finns några beslutslistor inom de kommittéer han är adjungerad i. 
Beslut, riktlinjer och rekommendationer har man i de styrdokument och regler som 
respektive kommitté ansvarar för. 
 
AF beslutade att en pärm med alla styrdokument och regelverk som berör freestyle och HtM 
ska sammanställas och finns med på AFs möten. 
 
Uppdrogs till Linda Laikre att ta fram pärmen i samarbete med Rolf Gustavsson.  
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§ 26 Framtida organisation 
 
Beslutades att bordlägga frågan till nästa möte. 
 
 
 
§ 27 Uppdragslista 
 
AF gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
 
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats: 
 
Nr 2/2010 
§ 58 Kotakta Svenska Domarföreningens tidning ”Domarbladet” för eventuell 

information/artikel i tidningen. 
 
 Beslutades att återkalla uppdraget. 
 
 
Nr 3/2010 
§ 83 Kontakta de som visade intresse för att bli domare vid SHUs Freestylekonferens 

i februari 2010. 
 
 Det gick tyvärr inte att ta fram uppgifterna i efterhand. 
 
 
§ 84 Kolla med SKKs utbildningsavdelning hur rutinerna brukar se ut när man 

genomgått en utbildning om diplom skickas ut etc. 
 
 SKKs utbildningsavdelning skickar inte ut några kursbevis eller diplom vid 

avslutade centrala utbildningar. 
Nr 4/2010 
§ 97 Ta fram riktlinjer för hur mycket AF ska stödja landslagen ekonomiskt. 
 
 AF kommer inte att stödja landslagen ekonomiskt se § 15 i detta protokoll. 
 
 
§ 104 Ta fram en arbetsbeskrivning för landslagsledaren. 
 
 Utfört. 
 
 
§ 107 Göra justeringar i förslaget på information som ska gå ut till klubbarna 

beträffande Agria Freestyle Elite Challenge. 
 
 Justeringar gjorda. 
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§ 108 Begära in fullständiga uppgifter på domarna så att de kan läggas upp i SKKs 

databas. 
 
 Uppgifterna har kommit in och domarna finns nu i SKKs databas. 
 
 
§ 114 Distribuera minnesanteckningarna samt Domaranvisningarna till samtliga 

deltagare på Domarkonferensen och utbildningen. 
 
 Utskick per e-post har gått ut till samtliga. 
 
 
§ 116 Formulera ett brev till samtliga domare som inte deltog på Domarkonferensen 

2010, beträffande att de blir avauktoriserade fr o m 1 januari 2011. 
 
 Brevet har tagits fram och skickats. 
 
 
§ 119 Ta fram ett förslag på verksamhetsplan för 2011. 
 
 Presenterats och fastställts se § 12 i detta protokoll. 
 
 
 
§ 28 Övriga frågor 

SKKs och Sveriges representant, Agnes Mohlin med bordercollien Pelle, har blivit tvungna att 
ställa in sin medverkan på The Kennel Clubs Internationella Freestyletävling på Crufts, 
England den 12 mars p g a kennelhosta hos en av familjens hundar. Som reserv för Agnes 
och Pelle har Lina Pettersson och pumin Zing blixtinkallats. 

SKKs kansli fick endast 1,5 timme på sig från arrangörerna på Crufts att hitta en ersättare till 
Agnes och Pelle. Eftersom det enligt AFs beslut är SM-resultaten som ligger till grund för 
uttagning till Crufts försökte kansliet i tur och ordning att nå de främst placerade vid SM 
2010 via telefon. Till slut fick kansliet tag i Lina som kunde tacka ja och komma in med 
nödvändiga uppgifter innan tidsfristen hade gått ut. 

AF önskar Lina och Zing lycka till på Crufts! 
 
 
Tävlings- och utbildningschefen tog upp en fråga beträffande punkt 3.3 Redovisning av 
tävling i ”Allmänna bestämmelser för freestyletävling”; 
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”Resultat erhållna i officiell klass registreras hos SKK. Tävlingsarrangörerna ska under minst 
två år från tävlingen arkivera en adresslista över tävlingsdeltagarna samt en fullständig 
resultatlista.” 
 
Frågan gäller om det finns möjlighet att ta ut en adresslista i Hundaktiv. 
 
AF konstaterar att en adresslista över deltagare inte kan tas ut från Hundaktiv, däremot kan 
en lista över deltagarnas e-postadresser tas ut från systemet och det får anses vara 
tillräckligt att arrangören sparar denna under två år. AF rekommenderar även att arrangören 
sparar kopior på domarprotokollen i minst två år. 
 
 
 
§ 29 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt ärenden som ska publiceras 
på webben eller i Hundsport Funktionär 

 
AF beslutade att alla punkter får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
 
 
 
§ 30 Nästa möte 
 
Nästa möte kommer att äga rum den 16 juni med start kl 10.30 på SKKs kansli. 
 
 
 
 
 
§ 31 Mötets avslutande 
 
Ordföranden tacka alla för ett givande möte och förklarade därefter mötet för avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
 
Justeras 
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Gun Kristensson   Linda Laikre 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 
 


