SKK/FREE nr 2/2012
2012-03-29
§§ 34 - 60

Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté
den 29 mars 2012 på SKKs kansli.

Närvarande ledamöter:
Moa Källström (ordf), Rolf Gustavsson, Linda Laikre (§§ 34–51), Janna Nordin, Nina
Lindström
Adjungerad
Gun Kristensson (§§ 34–51)
Adjungerad SKK kansli
Kjell Svensson
Adjungerad Sveriges Hundungdoms kansli:
Lotta Treiberg

Vid protokollet: Pia Wahlström

§ 34

Mötets öppnande

Ordföranden Moa Källström hälsade de närvarande välkomna, därefter förklarades mötet
öppnat.

§ 35

Val av justerare

Janna Nordin valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 36

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter att den, från förra mötet, bordlagda skrivelsen från Ina
Kolmodin lades in under punkten övriga skrivelser.
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§ 37

Föregående protokoll

FREEs protokoll nr 1/2012 godkändes och lades till handlingarna.

§ 38

Ekonomi – Budget 2012

Budgeten för FREE under åren 2012 och 2013 diskuterades.
FREE beslutade att budgeten måste knytas till verksamhetsplanen.

§ 39

Ekonomi – Resultatrapport

Resultatrapport för januari 2012 fanns för kännedom.
Uppdrogs till kansliet att ta reda på vilka resekostnader det är som bokförts under avdelning
585.

§ 40

Verksamhetsplan för 2012 – 2013

FREE diskuterade föreslagen verksamhetsplan och en del ändringar gjordes.
Uppdrogs till ordföranden, Rolf Gustavsson och kansliet att justera verksamhetsplanen enligt
mötets förslag samt koppla den till budgeten.
Beslutades att verksamhetsplanen ska fastställas på nästa möte.

§ 41

Arbetsgruppen – Framtida organisation

Ordföranden rapporterade från arbetsgruppens arbete med att starta upp en
verksamhetsklubb för freestyle. Arbetsgruppen har diskuterat olika alternativ för upplägget
av en klubb och kommit fram till att de vill jobba vidare med förutsättningen för en renodlad
freestyle och heelwork to music klubb.
Förslag på namn, medlemskap, mål och verksamhet etc. diskuterades
Beslutades att arbetsgruppen, till nästa möte, går vidare med att i mer detalj ta fram
alternativ och ta fram en plan för hur vi ska vända oss mot de som är aktiva idag.
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§ 42

Arbetsgruppen – Regelrevidering 2014

Linda Laikre och Rolf Gustavsson rapporterade från arbetsgruppens möten. Tidtabellen för
regelrevideringen diskuterades och fastställdes. Tävlings- och utbildningschefen påpekade
att det är viktigt att regler inte ändras utan goda skäl.
Arbetsgruppen har som mål att ha ett förslag på reviderade regler till nästa möte.

§ 43

Arbetsgruppen – Landslag

En rapport från landslagsledarna genomgicks och diskuterades. Konstaterades att
landslagsledningen är mycket aktiv och de gör ett mycket bra jobb. FREE tackar för deras
stora engagemang.
Beträffande landslagets ekonomi beslutades enligt följande;


De pengar som landslaget själva tjänar in på t ex kurser, läger, sponsring etc. ska
redovisas genom att pengarna sätts in på FREEs projektnummer för landslaget och
får sedan disponeras efter beslut av landslagsledningen.



De 25 000 kr som är avsatt från Agriasponsorpengarna till landslagen är öronmärkta
för att enbart användas till mästerskapen. Dessa pengar förfogar inte
landslagsledningen över.

Konstaterades att Nordiska Mästerskapen är prioritet nummer ett för landslagen övriga
mästerskap genomförs om det finns resurser för det.
Mål för landslaget finns i arbetsbeskrivningen. Om ytterligare specificerade mål behöver
sättas upp görs detta av landslagsledarna.
Ordföranden informerade att hon har gjort upp riktlinjer för tillvägagångssättet vid sponsring
och skickat dessa till lagledningen.

Sekreteraren informerade om de punkter hon och lagledaren Jenny Tholin kommit överens
om beträffande de kurser som landslagmedlemmarna önskas hålla för att få in pengar till
landslagsverksamheten.
Konstaterades att idén om att lagmedlemmarna ska hålla kurs för att hjälpa till med
ekonomin är en bra idé. Man kan dock inte ställa det som krav för att få vara med i
landslaget.
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FREE önskar en rapport till nästa möte om utseendet på det slutgiltiga lagen samt vilka
aktiviteter för landslagen som genomförts samt planeras för.

§ 44

Arbetsgruppen – Domar- och Funktionärsutbildning

Rapport från arbetsgruppen
Janna Nordin rapporterade att numera ingår även, förutom hon själv och Rolf Gustavsson,
Yvonne Öster i arbetsgruppen.
Arbetet i gruppen har ännu inte riktigt kommit igång men några planer har formulerats, så
som t ex en fortbildning av domare.
Rutinerna vid examination av nya domare bör bli bättre. En blankett som ska användas vid
aspiranttjänstgöringar ska tas fram.
Uppdrogs till arbetsgruppen att ta fram ett förslag på blanketten till nästa möte.

Domarkonferens 2013
FREE har fått en bidragsberättigad domarkonferens beviljad av SKKs Centralstyrelse.
Konferensen kommer att hållas den 26–27 oktober 2013.
FREE tog del av den offert kansliet begärt in från Scandic Upplands-Väsby och beslutade
därefter att domarkonferensen ska hållas där.
Beslutas att öronmärka 8 000 kr från 2012 respektiver 12 000 kr från 2013 års budget för
kurskostnader till Domarkonferensen 2013.
Uppdrogs till kansliet att omgående mejla ut datumen till freestyledomarna så att de kan
boka in dem i sina kalendrar.
Domarkonferensen 2013 är obligatorisk för SKKs freestyledomare.

Domarträff 6 maj
Beslutades att den planerade Domarträffen den 6 maj skjuts upp till den 27 oktober 2012 i
stället. Eventuellt kan ovanstående domarträff bli ett samarrangemang med Sveriges
Hundungdom.
Uppdrogs till arbetsgruppen att omgående boka lokal samt bjuda in en intressant föreläsare.
Uppdrogs till kansliet att omgående mejla ut datumet för Domarträffen till
freestyledomarna.
Det är frivilligt för domarna att delta på Domarträffen 2012.
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Tillägg i domaranvisningarna
Standardiserade benämningar på heelworkpositionerna fastställdes.
Uppdrogs till arbetsgruppen att föra in benämningarna i ”Domaranvisningarna” samt i
reglerna i samband med regelrevideringen.

Nyutbildning av domare
Önskemål har kommit om en nyutbildning av domare där utbildning hålls i norra Sverige.
Arbetsgruppen planerar vidare på önskemålet och ser om det finns underlag för en
utbildning eventuellt i samband med Bodens tävlingar i juli 2012. Utbildningen hålls i så fall
till självkostnadspris.

§ 45

Arbetsgruppen – Instruktörsutbildning

Janna Nordin informerade om att arbetsgruppens medlemmar har utökats med Anita
Axelsson och Yvonne Öster.
Arbetet med instruktörutbildning har ännu inte påbörjats mer än att en tänkt agenda har
tagits fram enligt följande;






Utforma en steg 2-utbildning för freestyleinstruktörer inklusive utbildningsmaterial.
Fokus läggs på flyt, takt och koreografi.
Utreda om instruktörsutbildningen för freestyle och HtM bör separeras och i så fall i
vilket steg.
Fortbildning av instruktörsutbildare
Uppföljning och utvärdering av utbildningsverksamheten.
Utforma utbildningsgång för instruktörslärare och regler för auktorisation av
instruktörslärare.

Uppdrogs till Janna Nordin att tillfråga Anita Axelsson om hon kan vara sammankallande för
arbetsgruppen.

§ 46

Arbetsgruppen – Nordiska Mästerskap 2012

Sekreteraren informerade att Nordiska Mästerskapen kommer att gå i finalringen på
Stockholm Hundmässa med lagtävlingarna på lördagen och individuella tävlingen på
söndagen.
Domarna är klara och namnen släpps i samband med inbjudan till de andra nordiska
länderna.

5

Hotellrum för lagen kommer att finnas på Rica Hotel Talk, där även lördagens middag
kommer att hållas.
Inbjudan till Mästerskapet kommer att skickas ut i juni till de nordiska länderna.
Vidare rapporterades att Rolf Gustavsson kommer att vara tävlingsledare och att övriga
funktionärer kommer att tillfrågas inom kort.
Då Nordiska Mästerskapet kommer att hållas i finalringen så kommer Rasklubbstorgets
Rasparad och Agria Freestyle Cup att utgå i år.
Lotta Treiberg uttalar att det är mycket tråkigt att Agria Freestyle Cup inte kommer att få
plats på Stockholm Hundmässa i år.

§ 47

Arbetsgruppen – Sponsring

Skrivelse från Agria
En skrivelse från Agrias Magnus Berglin samt ordföranden svar fanns för kännedom.
Beslutades att ordföranden ska bjuda in Agria till ett av FREEs möten.
Rapport till Agria
För kännedom fanns en rapport till Agria beträffande Arbetsgruppen för Freestyles
elitsatsning under 2011 med hjälp av Agrias sponsormedel.
FREE tog del av rapporten som sedan lades till handlingarna.
Personlig sponsring
Ordföranden informerade att det finns inget hinder för landslagsmedlemmarna att skaffa sig
personlig sponsring från t ex klubbar, företag etc. Med undantag för försäkringsbolag och
foderföretag, där sponsringen kan krocka med centrala avtal med SKK.

§ 48

Arbetsgruppen – Webbutveckling

Rolf Gustavsson rapporterade att arbetsgruppen har haft två telefonmöten och att gruppen
består av, förutom Rolf, Ina Kolmodin, Susanna Dafid, Magnus Baurén och Sabine Åström.
Sedan förra mötet har arbetsgruppen jobbat med följande punkter;



Landslaget har fått egna sidor på hundfreestyle.se
Arbetet pågår med att utforma en ”testmiljö”, vilket underlättar arbetet med
websidan avsevärt.
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Man arbetar också med en orientering på websidan utifrån olika grupper.

Rolf informerade att det numera finns en e-postadress som går direkt till webbgruppen,
webb@hundfreestyle.se

§ 49

Tävlingar – Agria Freestyle Elite Challenge

För kännedom fanns en översikt över de Agria Freestyle Elite Challenge tävlingar som hittills
har beviljats;






3 juni, Holmsunds BK
23 juni, Karlstads BK
21 juli, Karlshamns BK
26 augusti, Västra Kennelklubben
9 september, Oxie Hundungdom

Ytterligare en ansökan fanns för beslut. Rolf Gustavsson informerade att han varit i kontakt
med klubben för att få mer information om den tänkta tävlingen.
FREE beslutade att bevilja Stockholm Södra BKs ansökan om att få anordna deltävling av
Agria Freestyle Elite Challenge under förutsättning att de marknadsför sin tävling så den drar
publik.

Nina Lindström informerade att hon försökt få kontakt med arrangörerna av utställningen i
Sundsvall i oktober utan att lyckas.
Beslutades att ordföranden tar kontakt med Västra Kennelklubben för att höra om de kan
åta sig att arrangera finalen av Agria Freestyle Elite Challenge en av dagarna på MyDOG
2013.

§ 50

Tävlingar – Svenska Mästerskap 2012

Då SKK står som arrangör för Nordiska Mästerskapen i freestyle 2012, och dessa kommer att
gå på Stockholm Hundmässa, måste en ny plats för Svenska Mästerskapen 2012 (SM) hittas.
Ordföranden rapporterade att hon har haft kontakt med Västra Kennelklubbens
freestylekontakt och att de lovat att återkomma med besked om de har möjlighet att stå
som arrangör för SM 2012. SM kommer i så fall att gå en av dagarna på MyDOG, det vill säga
med några dagars överskjut in på 2013.
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§ 51

Tävlingar – Övrigt

Kansliet har uppmärksammat att det då och då ”naggas i kanten” beträffande
ansökningstiden för att få arrangera tävlingar. Kansliet undrar hur detta ska hanteras.
FREE konstaterar att ansökningstiden på tre månader ska respekteras och att det endast i
särskilda fall ska beviljas dispens från regeln.

En skrivelse fanns från Rolf Gustavsson där han önskar att FREE ska ändra på tidigare beslut
om krav på utbyte av domare vid dubblerade klasser så att kravet i fortsättningen endast ska
gälla klass III.
FREE diskuterade förslaget och beslutade att ingen ändring av tidigare beslut ska göras.

För kännedom fanns nya blanketter för ansökan om bl a freestylediplom.

För kännedom fanns Lina Petterssons reseberättelse från tävlingen på Crufts, vilken hade
lästs med stor behållning av ledamöterna. Reseberättelsen ska publiceras på
hundfreestyle.se.

§ 52

Uppdragslista

FREE gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutats eller utgår:
Nr 4/2010
§ 99

Kontakta Torsten Widholm och höra om det är möjligt med en egen vinjett för
freestyle i Hundsport.
Kontakt tagen. Uppdraget utgår.

§ 103

Kolla upp vem som är ansvarig utgivare för hundfreestyle.se
SKKs VD Ulf Uddman är ansvarig utgivare.

Nr 2/2011
§ 38

Knyta till sig vana tävlingsledare som kan hjälpa till med att förbättra de
befintliga hjälptexterna i Hundaktiv.
Rolf Gustavsson har kontaktat Susanna Dafid och Sabine Åström.

Nr 1/2012
8

§ 10

Arbeta fram en tidsplan för regelrevideringen.
Tidsplanen har redovisats under § 42 i detta protokoll.

§ 12

Skicka en rapport till Agria om 2011 års aktiviteter med hjälp av deras
sponsormedel.
Rapporten är skickad.

§ 12

Kontakta Västernorrlands Kennelklubb beträffande finalen av Agria Freestyle
Elite Challenge 2012.
Punkten avförs då en ny förfrågan till Västra Kennelklubben har gjorts istället.

§ 18

Ta fram förslag på plats för Domarkonferensen 2013.
Förslag har redovisats och beslut tagits enligt § 44 i detta protokoll.

§ 19

Ta reda på om Domarträffen kan hållas i Studiefrämjandets lokaler i Solna.
Domarträffen har flyttats fram till den 27 oktober istället för 6 maj.

§ 20

Ta fram ny arbetsbeskrivning för landslagsledarna som även innefattar den
administrativa lagledarens uppdrag.
Arbetsbeskrivningen är framtagen och godkänd av VU.

§ 53

Övriga skrivelser

Bordlagd skrivelse beträffande titlar och ”morötter” till tävlande från Ina Kolmodin
diskuterades.
FREE sympatiserar med grundsyftet i skrivelsen och ser positivt på idén. Då det inte finns
några möjligheter att föreslagna titlar ska bli officiella lämnar FREE skrivelsen utan åtgärd.

§ 54

Redovisning av VU

FREE beslutade att bekräfta FREE/VUs beslut om att:
-

arbetsbeskrivningen för landslagsledningen godkänts.
bevilja Holmsunds BKs ansökan om dispens för att få arrangera dubblerade klasser
med samma två domare.
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-

§ 55

bevilja följande klubbar att få arrangera deltävlingar i Agria Freestyle Elite Challenge
o Holmsunds BK
o Karlstads BK
o Karlshamns BK
o Västra Kennelklubben
o Oxie Hundungdom

Information – SKK Prov- och Tävlingskommitté

Prov- och Tävlingskommittén har skickat en påminnelse om att ansökningstiden för
bidragsberättigad domarkonferens går ut den 1 juli 2012.
FREE konstaterar att de beviljats bidragsberättigad domarkonferens 2013 och kan därför
tidigast ansöka om bidrag till en domarkonferens 2016 eftersom tidsintervallet för ansökan
är minst 3 år från föregående konferens. Därefter lades påminnelsen till handlingarna.

§ 56

Rapport från Tävlings- och utbildningschefen

Tävlings- och utbildningschefen informerade i korthet om den nya Djurskyddsutredningen.
Vidare informerades att SKKs VD Ulf Uddman har tagit upp en fråga på CS beträffande
principen om att alla officiella resultat ska registreras i SKKs stambok. CS delade grundsynen
men att frågan behöver beredas, där även de ekonomiska konsekvenserna för berörda
specialklubbar belyses.
FREE noterade informationen.

§ 57

Rapport från sekreteraren

Sekreteraren informerade om att landslaget till öppna EM och Nordiska Mästerskapen 2011
skickat ett tackkort för den sponsring SKKs Arbetsgrupp i Freestyle beviljat dem.
FREE noterade informationen.

§ 58

Rapport från Sveriges Hundungdoms kansli

Lotta Treiberg informerade om att Sveriges Hundungdoms HtM konferens i maj eventuellt
kommer att flyttas till i höst och att Sveriges Hundungdom i så fall är intresserade av ett
samarrangemang med FREE beträffande deras domarträff i oktober 2012.
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FREE noterade informationen

§ 59

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

Ärenden som ska publiceras på webben;




Domarkonferens 26 – 27 oktober 2013
Domarträff 27 oktober 2012
Deltävlingar i Agria Freestyle Elite Challenge

I övrigt får alla ärenden som behandlats under dagens möte offentliggöras innan protokollet
är justerat.

§ 60

Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet 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 SKK/CS.
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