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SKK/FREE nr 1-2013
2013-01-17
§1 - §26

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté
torsdag 2013-01-17 på SKKs kansli i Spånga.

Närvarande
Ordinarie ledamöter:
Moa Källström (ordf), Rolf Gustavsson, Linda Laikre, Nina Lindström, Janna Nordin,
Maria Weinehall
Adjungerade:
Kjell Svensson, Lotta Treiberg
Protokoll
Pia Wahlström

§1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna till årets första möte och förklarade det för öppnat.

§2

Val av justeringspersoner

Rolf Gustavsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.
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§4

Föregående protokoll FREE 5/2012

FREEs protokoll nr 5/2012 godkändes efter ett förtydligande i §116, fjärde stycket;
”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 klubbarna stödde
utbildningen ekonomiskt.”
Därefter lades protokollet till handlingarna.

§5

Ekonomi – Verksamhetsplan och budget

Förslag på budget och verksamhetsplan fanns för genomgång och fastställande.
FREE gick igenom förslaget och beslutade, av ekonomiska skäl, att stryka ett fysiskt
möte och enbart hålla fyra fysiska möten under 2013. Det planerade mötet i mars
kommer därför att bli ett telefonmöte.
Därefter beslutades att fastställa budget och verksamhetsplan för 2013.

§6

Ekonomi – Resultatrapport

Resultatrapport för november 2012 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.
Uppdrogs till kansliet att anmäla till SKK ekonomiavdelning att 8 000 kr ska föras över
från 2012 års budget till 2013 för att användas vid domarkonferensen 2013. Vidare ska
saldot, per den 31 december 2012,från landslagets egenintjänade kassa föras över till
2013.

§7

Arbetsgruppen - Framtida organisation

Rapporterades att FREE haft ett telefonmöte där ordföranden i Föreningskommittén
(FK) Per-Inge Johansson deltog. På mötet beslutades att FK tar fram stadgar för
verksamhetsklubben efter att FREE lämnat in en verksamhetsbeskrivning till FK.
Förslag på verksamhetsbeskrivning fanns för kännedom och fastställande. FREE gick
igenom beskrivningen och beslutade att fastställa dokumentet.
En analys av ekonomi för den nya verksamhetsklubben fanns för genomgång och
fastställande.
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Beslutades att fastställa förslaget efter några få justeringar.
Uppdrogs till kansliet att vidarebefordra verksamhetsbeskrivningen och den
ekonomiska analysen till FK.
Kjell Svensson rapporterade från ett möte med Ulf Uddman och Per-Inge Johansson
där de bland annat diskuterat uppstarten av en verksamhetsklubb för freestyle.
FREE noterade informationen.
Beslutades att hålla ett medlemsmöte den 21 september för att starta upp Svenska
Hundfreestyleklubben.
Beslutades att arrangera en tävling med Agria Freestyle Elite Challenge-kval i samband
med medlemsmötet, eventuellt kommer det även att hållas någon slags workshop
samma helg.
Medlemsmötet, tävlingarna samt eventuell workshop kommer att hållas i
Stockholmstrakten. Uppdrogs till Moa Källström och Rolf Gustavsson att hålla i
trådarna för arrangemanget.
En valberedning ska tas fram och förslag på namn diskuterades och en lista på
personer togs fram. Uppdrogs till ordföranden att kontakta vederbörande enligt
föreslagen turordning.
Uppdrogs till Rolf Gustavsson att ta fram en ”önskad” budget tre år fram i tiden.
Beslutades att FREE har ett telefonmöte den 12 februari efter det att FK har haft sitt
sammanträde den 5 februari.

§8

Arbetsgruppen – Regelrevidering 2014

Förslag på Freestyleregler efter första remissrundans revidering fanns för genomgång.
Reglerna gicks igenom och efter några små justeringar beslutades att det nya förslaget
går ut på ny remiss.
Uppdrogs till kansliet att skicka ut förslaget till samtliga läns- och specialklubbar.
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§9

Arbetsgruppen – Landslag

Rapport fanns från landslagsledningen. Konstaterades att den av FREE efterfrågade
planen för landslaget 2013 och informationen om vad som förväntas av en
landslagsmedlem nu finns på hundfreestyle.se.
Konstaterade FREE att Carina Jägrén på SKKs kansli är den person lagledarna ska ha
kontakt med när det gäller sponsring.
Förslag på sponsoravtal som kommit från lagledarna har reviderats av kansliet och det
uppdrogs till Linda Laikre att tillsammans med kansliet färdigställa avtalet.
FREE har tillsammans med Agria beslutat att 25 000 kr av Agrias och SKKs
sponsormedel för 2013 ska gå till landslaget.
FREE beslutade att en utvärdering av landslagsledningen kommer att göras i slutet av
2013.
Sekreteraren informerade att kansliet har betalat ut det extra resebidraget som
lagledarna beslutat att lagmedlemmarna ska få ur landslagets egenintjänade kassa.
FREE tackade för rapporten från landslagsledningen och ber om en ny rapport senast
den 13 maj 2013.
För kännedom fanns inbetalningar till landlagets egen kassa på 1 850 kr.

§10

Arbetsgruppen – Domar- och funktionärsutbildning

För kännedom fanns en uppdaterad version av Bilagor till Tävlingsledarkompendium
freestyle.
FREE noterade ändringarna.
Den planerade domarutbildningen den 2 – 3 februari ser ut att gå med vinst. Förslag
fanns om att vinsten ska användas till någon aktivitet såsom t ex en workshop eller
annan utbildning eventuellt i samband med domarkonferensen den 26 – 27 oktober.
FREE beslutade i enlighet med förslaget.
Uppdrogs till kansliet att skicka en påminnelse om Domarkonferensen den 26 – 27
oktober till samtliga domare och domaraspiranter. Konferensen är, som tidigare
informerats, obligatorisk för samtliga freestyledomare och aspiranter.
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För kännedom fanns en ny version av domaranvisningarna vilken numera även finns i
sin fullständiga version på hundfreestyle.se.

§11

Arbetsgruppen – Instruktörsutbildning

För genomgång och fastställande fanns Kursplan, steg 2, fortsättningskurs i freestyle.
Beslutades att bordlägga punkten till telefonmötet den 12 februari.

§12

Arbetsgruppen – Nordiska Mästerskapen 2012

Rolf Gustavsson, som var tävlingsledare på NM, rapporterade att tävlingarna flöt på
mycket bra båda dagarna. Fin respons har kommit in på vår speaker, Moa Källström,
som skötte sin uppgift med bravur.
Sverige tog hem lagguldet i freestyle och kom på en tredjeplats i HtM-lag. Individuellt
kom svenskarna på 2:a och 3:e plats i freestyle genom Linnea Vejde och Zolo och
Michaela Neiglick och Rut. Individuellt i HtM hade Sverige som bästa placering en
sjunde plats som togs hem av Ulrika Persson och Diva.
Grattis till er alla och bra jobbat!

§ 13

Tävlingar – Svenska Mästerskapen 2012 och 2013

SM 2012 gick på MyDOG den 5 januari 2013. Västra Kennelklubben stod som arrangör
och skötte hela evenemanget med den äran. Svensk Mästare i HtM blev Ulrika Persson
och Diva samt Svensk Mästare i freestyle blev Carina Persson och Pop. Carina och Pop
kommer därmed att representera Sverige på Crufts den 9 mars 2013.
Sekreteraren informerade om att det finns möjlighet att arrangera SM 2013 i
finalringen på Stockholm Hundmässa.
Beslutades att lämna in önskemål om att få nyttja finalringen på Stockholm
Hundmässa lördagen den 7 december mellan kl 08.00 – 12.00.
Uppdrogs till ordföranden att söka efter arrangörsklubb.
Avtal mellan SKK och arrangerande klubb ska tas fram snarast. Uppdrogs till kansliet
att ordna fram ett förslag på avtal.
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§14

Tävlingar – Agria Freestyle Elite Challenge

Finalen i Agria Freestyle Elite Challenge (AFEC) 2012 gick på MyDOG den 6 januari
2013. Vinnare i AFEC blev Carina Persson och Pop. FREE tackar Västra Kennelklubben
som arrangerade finalen med den äran.
En ansökan fanns från Karlstad BK om att få arrangera Agria Freestyle Elite Challengekval vid deras tävlingar den 7 april på Hotel Gustaf Fröding i Karlstad.
FREE beslutade att bevilja ansökan.
Konstaterades att till dags dato har följande kval beviljats;
Matfors BK 23 februari
Karlstad BK 7 april
FREE
21 september

§15

Tävlingar – Övrigt

En dispensansökan från tremånadersregeln för ansökan om tävling fanns från
Linköpings Hundungdom. Ansökan gäller att få arrangera tävling den 29 – 30 mars
2013.
FREE beslutade att bevilja ansökan trots att det endast är 2,5 månad till
tävlingsdatumet.
Förslag på regler för 6+ 2013 samt regler för Årets Hundtävlingen – Årets Lag 6+ 2013
fanns för fastställande.
FREE gick igenom förslagen och beslutade att fastställa reglerna efter några små
justeringar.
För att få fart på tävlingsklassen 6+ har FREE varit i kontakt med Ida Björkman för att
höra om hon mer aktivt vill jobba med detta.
FREE beslutade att utse Ida Björkman som koordinator för att driva 6+ arrangemang.
Vidare beslutades att uppdra till Ida Björkman att undersöka om det finns möjlighet
att hålla ett SM i 6+ på MyDOG i januari 2014. FREE önskar en rapport från Ida till
mötet 30 maj. Rapporten ska vara kansliet tillhanda senast 13 maj 2013.
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§16

Ansökan om avauktorisation

En ansökan fanns från Mija Jansson om att på egen begäran få bli avauktoriserad som
freestyledomare.
FREE beslutade att bevilja avauktoriseringen på egen begäran och tackar Mija Jansson
för sina goda insatser för sporten under lång tid.

§17

Rapport från möte med Agria

För kännedom fanns minnesanteckningar från mötet mellan Agrias Magnus Berglin och
FREEs ordförande och sekreterare samt från SKKs kansli Carina Jägrén.
FREE noterade minnesanteckningarna.

§18

Uppdragslista

FREE gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats eller utgår:
Nr 2/2010
§57

Ta fram studiecirkelmaterial för domare i utbildningssyfte.
Materialet är framtaget och kommer att läggas ut med information på
hundfreestyle.se.

Nr 3/2012
§70

Ta fram material till Instruktörsutbildningen steg 2.
Materialet är färdigt och kommer att handläggas på telefonmötet den 12
februari 2013.

Nr 4/2012
§91

Ta fram förslag på stadgar tillsammans med FK till deras möte i
december.
Utgår då förutsättningarna har förändrats.

Nr 5/2012
§112

Jämföra budgeten för 2012 mot utfallet samt ta fram förslag på budget
för 2013.
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Uppdraget är klart.
§113

Uppdrag till lagledarna att ta fram en plan inför 2013 års landslag med
information om vad som förväntas av lagmedlemmarna.
Planen är framtagen och finns på hundfreestyle.se

§114

Boka ett telefonmöte med FKs ordförande. Samt ta fram statistik över
aktiva freestyleutövare samt antal tävlingar och arrangerande klubbar.
Mötet hölls den 27 november 2012. Statistiken fanns med vid mötet.

§116

Undersöka om det finns intresse för att samordna resan till
domarkonferensen i Danmark våren 2013.
Inget intresse finns för en samordnad resa.

§119

Skicka riktlinjer till administrativa lagledaren.
Uppdraget slutfört.

§19

Övriga skrivelser

För kännedom fanns ett beslut beträffande en hund som står under medicinsk
behandling och som har framförts på tävling utan beviljad dispens. Bland annat
kommer några resultat från freestyletävlingar att strykas.
FREE konstaterar att resultaten även måste strykas i Hundaktiv. Uppdrogs till Rolf
Gustavsson att se till att resultaten stryks. Därefter lades skrivelsen till handlingarna.

§20

Redovisning av VU

FREE beslutade att bekräfta FREE/VUs beslut om;
-

-

att bevilja Matfors BK Agria Freestyle Elite Challenge-kval den 23 februari 2013
att tillstyrka att utbetalning till deltagarna i landslaget i freestyle och HtM sker i
enlighet med förslaget från landslagsledarna. Pengarna tas från den kassa som
lanslaget själva samlat in under 2012.
att FREE går in och betalar mellanskillnaden från insamlingen till live
streamingen vid SM i freestyle och HtM på MyDOG den 5 januari. Maxbeloppet
blir 1 440 kr.
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§21

Skrivelse från Prov- och Tävlingskommittén

En skrivelse från Prov- och Tävlingskommittén (PtK) fanns beträffande en påminnelse
om att ansökan för 2016 års bidragsberättigade domarkonferenser ska vara PtK
tillhanda senast den 1 juli 2013.
Uppdrogs till Arbetsgruppen för Domar- och funktionärsutbildning att arbeta fram ett
förslag på eventuell ansökan till FREEs möte den 30 maj 2013.

§22

Protokollsutdrag – Kommittén för Hundars Mentalitet

För yttrande fanns SKKs policy för relationen människa – hund som ska ersätta den
nuvarande dressyrpolicyn.
Beslutades att bordlägga ärendet och ta upp det på telefonmötet 21 mars 2013 och
efter det meddela sekreteraren FREEs eventuella synpunkter.

§23

Rapport från sekreteraren

Sekreteraren har skrivit en rapport över vad Agria och SKKs sponsormedel har gått till
under 2012. Sekreteraren önskar få synpunkter på rapporten innan den skickas till
Agria.
FREE godkände rapporten och uppdrog till kansliet att skicka den till Agria.

§24

Rapport från Sveriges Hundungdoms kansli

Lotta Treiberg rapporterade att Agria Freestyle Cup, som i år gick på MyDOG, flöt på
mycket bra. Sverigen Hundungdom hoppas ändå att finalen ska vara tillbaka på
Stockholm Hundmässa redan i år.

§25

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.
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§26

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Pia Wahlström

Justeras

Moa Källström

Rolf Gustavsson

Det justerade protokollet redogör för vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse.
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