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SKK/FREE nr 5/2012 

2012-10-25 
§§ 107 - 126  
 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den 
25 oktober 2012 på SKKs kansli i Spånga. 
 

Närvarande ledamöter:  

-Moa Källström (ordf), Rolf Gustavsson, Linda Laikre, Nina Lindström, Janna Nordin 
  

Adjungerade: 

-Lotta Treiberg (Sveriges Hundungdom) 
 

Anmält förhinder: 

-Maria Weinehall (deltar på telefon på § 114), Kjell Svensson 
 

Protokoll 

-Pia Wahlström 
 
 
 

§ 107 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. Därefter 
hedrades Gun Kristensson med en tyst minut. 
 
 

§ 108 Val av justerare 

Janna Nordin valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 

§ 109 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 
 

§ 110 Föregående protokoll FREE 4/2012 

FREEs protokoll nr 4/2012 godkändes och lades till handlingarna. 
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§ 111 Rapport från Sveriges Hundungdoms kansli 

Lotta Treiberg rapporterade att det nu är klart att finalen av Agria Freestyle Cup 
kommer att gå under fredagen på MyDOG i Göteborg. 
 
 

§ 112 Ekonomi 

Resultatrapport för september 2012 fanns för kännedom. 
 
Uppdrogs till Rolf Gustavsson att jämföra FREEs framtagna budget för 2012 mot 
resultatrapporten. Vidare uppdrogs till Rolf Gustavsson att till FREEs nästa möte i 
januari ta fram ett förslag på en budget inför 2013. 
 
 

§ 113 Arbetsgruppen – Landslag 

Rapport 
Rapporten från landslagsledningen gicks igenom. Många av frågorna hade diskuterats 
och besvarats på mötet som FREE hade med landslagsledarna Memea Mohlin och 
Jenny Tholin direkt innan dagens möte. 
 
Rapporten lades därefter till handlingarna. 
 
Lagledare 2013 
Även 2013 års landslagledare hade diskuterats på dagens mötet med lagledarna. 
 
Helena Sundsgård som har varit en av de sportsliga ledarna har avsagt sig sitt uppdrag 
men Memea Mohlin och Jenny Tholin kan tänka sig att fortsätta om FREE ger de sitt 
förtroende. 
 
Beslutades att FREE ger sitt fulla stöd till att Memea Mohlin fortsätter sitt uppdrag 
som sportslig lagledare och att Jenny Tholin fortsätter sitt uppdrag som administrativ 
lagledare för landslaget 2013. 
 
Beslutades att arbetsbeskrivningen ligger fast. 
 
Uppdrogs till lagledarna att skriva en plan för året och vad de kommer att förvänta sig 
av de ekipage som de plockar ut till landslaget. Det är viktigt att lagmedlemmarna 
redan vet vid uttagningen vad som krävs av dem som ingår i landslaget. 
 
Ekonomi 2013 
Memea Mohlin och Jenny Tholin ska ta fram ett förslag på avtal som kan användas vid 
sponsorarbetet. Avtalsförslaget ska sedan fastställas av FREE. 
Den 12 november kommer ordföranden, sekreteraren samt Carina Jägrén från SKKs 
kansli att ha ett möte med Agrias Magnus Berglin för att diskutera fördelningen av de 
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medel som Agria sponsrar freestylesporten med. Beroende på vad det mötet 
resulterar i så får FREE återkomma med svar om sponsorpengar till landslaget. 
 
Om det kommer att arrangeras ett VM i freestyle i samband med World Dog Show i 
Budapest 2013, så finns möjligheten att ansöka om medel ur landslagsfonden. 
 
I dagsläget har landslaget 26 047 kronor på sitt egenintjänade konto. 
 
 

§ 114 Arbetsgruppen – Framtida organisation 

Ordföranden rapporterade från Centralstyrelsens (CS) möte den 21 september 2012. I 
CS protokoll finns följande skrivning; 
 
”§ 91 Protokoll SKK/FREE nr 3-2012  
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté den 
29 maj 2012. 
 
§ 66 Arbetsgruppen – Framtida organisation  
”Beslutades att en enkät ska tas fram och skickas till läns- och specialklubbar 
tillsammans med ett följebrev. Uppdrogs till Linda Laikre att ta fram ett förslag på 
enkät och följebrev som ska fastställas på FREEs telefonmöte den 13 juni. Linda Laikre 
ska även ta fram information och förfrågan till aktiva som kan läggas ut på 
hundfreestyle.se. Uppdrogs till ordföranden att informera CS om förslaget samt den 
tänkta enkäten ut till klubbarna. Efter CS synpunkter ska en plan sättas upp för vad 
som behöver göras fram till den 1 januari 2014”. 
  
Då ett synnerligen svagt intresse har visats i fråga om respons från klubbarna gällande 
enkäten samt följebrevet beslutade CS att ge i uppdrag till VD samt Moa Källström att 
utarbeta en plan hur verksamheten ska kunna startas. Man ska även titta på eventuella 
krav gällande arrangerande av tävlingar samt hur man ska kunna finansiera 
klubbens/verksamhetens kostnader.  
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.” 
 
 
FREE diskuterade olika möjligheter med medlemskap, lokalklubbar och ekonomiska 
förutsättningar. 
 
Prioriterat just nu är att arbeta fram förslag på typstadgar för verksamhetsklubben så 
att dessa kan presenteras på Föreningskommitténs (FK) möte den 4 december. 
 
Uppdrogs till Maria Weinehall att formulera ett förslag på stadgar. 
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Uppdrogs till Maria Weinehall att kontakta ordföranden i FK för att bestämma ett 
datum för ett telefonmöte tillsammans med honom och FREE. Mötet bör ske inom två 
veckor från dagens datum. 
 
Uppdrogs till Rolf Gustavsson att ta fram statistik till telefonmötet över aktiva 
freestyleutövare , antal tävlingar och arrangerande klubbar under 2012. 
 
 

§ 115 Arbetsgruppen – Regelrevidering 2014 

För kännedom fanns de förslag på ändringar i reglerna som kommit in till 
arbetsgruppen. Ledamöterna gick igenom förslagen och synpunkterna och 
konstaterade att många är överens om vilka ändringar som bör ske. 
 
Arbetsgruppen jobbar vidare med förslagen på ändringar samt formuleringen av 
reglerna och ett nytt utkast ska finnas på FREEs möte i januari. 
 
 

§ 116 Arbetsgruppen – Domar- & funktionärsutbildning 

Rapport 
Rolf Gustavsson rapporterade att arbetsgruppen har haft ett telefon möte den 23 
oktober. 
 
Den planerade domarutbildningen i Bollnäs den 20 – 21 oktober blev inställd på grund 
av för få anmälningar. Arbetsgruppen planerar för ett nytt utbildningstillfälle 2 – 3 
februari 2013 i Linköping. 
 
Arbetsgruppen föreslår att Anita Axelsson ska delta vid utbildningen i Linköping för att 
utbilda sig till Domarutbildare. FREE beslutade enligt förslaget. 
 
Vidare diskuterades hur man på bästa sätt ska marknadsföra sporten så att klubbarna 
blir intresserade och se värdet av att ha egna freestyledomare på klubben. FREE anser 
att intresset för att utbilda sig till freestyledomare skulle öka om fler klubbar stödde 
utbildningen. 
 
 
Janna Nordin rapporterade att hon varit i kontakt med de tre preparander som 
genomgått domarutbildningen men inte har gjort sina elev- och aspiranttjänstgöringar. 
Vidare informerade Janna att preparanderna har känt sig osäkra på vilka krav som 
gäller inför elev- och aspiranttjänstgöring. 
 
FREE konstaterar att preparanden ska; 
 
 som hemuppgift döma 5 ekipage från film. 
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 göra elevtjänstgöring, d v s bakdöma på tävling där alla klasser finns inbjudna 
till. Inga krav på poängsättning, men eleven ska diskutera med sin handledare, 
d v s en auktoriserad domare. Inga minimikrav på antalet deltagare. 
 

 göra aspiranttjänstgöring, d v s bakdöma på tävling där alla klasser finns 
inbjudna. Aspiranten ska döma totalt minst femton ekipage med minst ett 
ekipage från varje klass i HtM och Freestyle. Aspiranten ska själv sätta poäng. 

 
Domarträff 27 oktober 2012 
Fjorton stycken domare har anmält sig till domarträffen. Rolf Gustavsson informerade 
att Yvonne Öster kommer att föreläsa.  
 
Beslutades att bekosta Yvonnes resa t o r Linköping – Stockholm med 18.50 SEK/mil, 
utbetalning sker efter inkommen reseräkning. 
 
Internationell Domarkonferens 
För kännedom fanns inbjudan från Dansk Kennel Klubs HtM Kommitté beträffande en 
internationell domarkonferens som kommer att hållas i Dansk Kennel Klubs lokaler i 
Solröd  Strand i Danmark den 12 – 14 april 2013. Konferensen är öppen för alla 
auktoriserade freestyle- och HtMdomare. Anmälningstiden går ut den 10 februari 2013 
och konferensen kostar 200 €/person. 
 
Kansliet informerade att de har vidarebefordrat inbjudan per mejl till samtliga svenska 
domare. 
 
Diskuterades om FREE skulle kunna hjälpa till att arrangera en gemensam gruppresa till 
konferensen. Uppdrogs till Janna Nordin och Rolf Gustavsson att höra efter på 
domarträffen den 27 oktober om intresse finns för en gruppresa. 
 
 

§ 117 Arbetsgruppen - Instruktörsutbildning 

Janna Nordin rapporterade att arbetet med att slutföra utbildningsmaterialet för 
Freestyleinstruktörsutbildningen steg 2 är på gång. 
 
FREE önskar få ta del av det färdiga utbildningsmaterialet på FREEs möte i januari 
2013. 
 
 

§ 118 Arbetsgruppen – Nordiska Mästerskapen 2012 

Sekreteraren rapporterade att arbetsgruppen har haft ett möte strax innan dagens 
FREE-möte. Arbetet flyter på och förtillfället håller funktionsansvarige (FA) på kansliet 
att skriva avtal med funktionärerna. 
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§ 119 Arbetsgruppen – Sponsring 

För kännedom fanns de allmänna riktlinjer för sponsring som arbetsgruppen tagit 
fram. 
Uppdrogs till kansliet att skicka riktlinjerna till administrative lagledaren Jenny Tholin. 
 
Därmed läggs arbetsgruppen för sponsring ner. 
 
 

§ 120 Tävlingar 

Svenska Mästerskapen 2012 
Rapporterades att Svenska Mästerskapen kommer att gå under lördagen på MyDOG. 
Arrangör ärt som tidigare annonserats Västra Kennelklubben. 
 
Agria Freestyle Elite Challenge 
Västra Kennelklubben står även som arrangör för finalen av Agria Freestyle Elite 
Challenge som går på MyDOG, vilken av dagarna är ännu inte känt för FREE. 
 
Rolf Gustavsson har koll på kvalificeringslistorna och de finns även publicerade på 
hundaktiv.se. 
 
 

§ 121 NKU Freestylekommitté 

För kännedom fanns justerat protokoll från NKU Freestylekommittés möte den 4 
september 2012 i Helsingfors. 

 

 

§ 122 Minnesanteckningar från mötet vid Open European Championship (OEC) 

För kännedom fanns minnesanteckningarna från mötet i samband med OEC i Tjeckien. 
Noterades att OEC kommer att arrangeras i Holland 2013, Tyskland 2014, Azerbadjan 
2015 samt Sverige 2016. 
 
 

§ 123 Uppdragslista 

FREE gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
 
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats eller utgår: 
 
Nr 2/2011 
§ 47 Kontakta de som ännu inte examinerats och ”pusha” på dem i sin 

domarutbildning. 
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 Janna Nordin har varit i kontakt med de tre som inte fullgjort sin 
utbildning. Två av dessa är på gång och den tredje har för tillfället inte tid 
att göra klart utbildningen, men kanske återupptar den längre fram. 

 
§ 3/2011 Ta fram statistik över antal olika hundraser i olika klasser samt antal 

domare som tävlar och dömer samma dag. 
 
 Janna Nordin har tagit fram listor över raser som gicks igenom av FREE. 

Domare som dömt och tävlat samma dag har skett vid fem 
tävlingstillfällen under året. 

 
Nr 4/2012 
§ 91 Tillfråga CS om FREE kan bilda en interimsstyrelse samt tillsätta en 

valberedning som jobbar fram ett förslag på en styrelse till ett årsmöte 
inför den nya organisationen. FREE ser vikten av att även knyta till sig 
några personer utanför FREE för att ingå i interimsstyrelsen. 

 
 Ordföranden informerade att CS anser att FREE ska vara interimsstyrelse 

fram tills ett årsmöte kan hållas. Risken finns annars att det blir väldigt 
luddigt om vem som gör och ansvarar för vad. 

 
§ 91 Arbeta fram ett utkast till en power point-presentation inför 

informationsträffarna. Kansliet mejlar en mall till Linda Laikre. 
 
 Punkten utgår eftersom förutsättningarna har ändrats. 
 
§ 97 Ta fram anvisningar för arbetet med sponsring samt ett utkast på ett 

sponsoravtal. 
 
 Förslag på avtal ska tas fram av landslagsledarna. Anvisningarna 

fastställdes av FREE och uppdrogs till kansliet att mejla till Jenny Tholin. 
 
§ 97 Kontakta, enligt beslutad lista, och tillfråga personer som kan tänka sig 

att bli sponsoransvarig. 
 
 Avföres från uppdragslistan. 
 
§ 99 Kontakta Maria Weinehall och höra om hon kan vara prisansvarig på 

MyDOG. 
 
 Både Maria Weinehall och Moa Källström kommer att finnas på plats på 

MyDOG, så någon av dem kommer att hålla i priserna. 
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§ 99 Kontakta Ina Kolmodin och höra om hon kan ta fram diplom till Årets 
hundar som ska delas ut på MyDOG. 

 
 Ina Kolmodin har åtagit sig uppdraget. 
 

§ 124 Nästa möte 

Beslutades att tre möten ska hållas under våren 2013; 
17 januari, 21 mars och 30 maj. Samtliga möten hålls på SKKs kansli och börjar kl 10.30. 
 
 

§ 125 Beslut om under mötet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan 
protokollet är justerat samt ärenden som ska publiceras på webben 

Beslutades att alla ärenden som behandlats under dagens möte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat. 
 
Beslutades att protokollet från NKU Freestylekommittés möte ska publiceras på 
hundfreestyle.se. 
 
 

§ 126 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla för ett bra möte och förklarade därefter mötet som avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Pia Wahlström 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Moa Källström   Janna Nordin 
 
 
 
Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


