2013-10-25
Sida 1/10

SKK/FREE nr 3-2013
2013-10-25
§§ 48 - 67

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Freestylekommitté
fredagen den 25 oktober 2013 på SKKs kansli.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Rolf Gustavsson, Linda Laikre, Maria Weinehall
Adjungerade:
Kjell Svensson (mötesordförande), Lotta Treiberg (Sveriges Hundungdom)
Anmält förhinder:
Nina Lindström, Janna Nordin
Protokoll
Pia Wahlström

§48

Sammanträdet öppnas

Kjell Svensson hälsade alla välkomna till FREEs sista möte och förklarade det därefter
för öppnat.

§49

Val av justeringspersoner

Maria Weinehall valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§50

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.
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§51

Föregående protokoll

FREEs protokoll 2/2013 godkändes efter att Linda Laikre fick i uppdrag att följa upp om
informationsfilmen om tolkning av musik, som FREE beslutat att stödja ekonomiskt
med 2 000 kr, kommer att bli av eller inte. Därefter lades protokollet till handlingarna.

§52

Redovisning av arbetsgrupper – Framtida organisation

a) Rapport från uppstartsmötet och tävlingarna
Ledamöterna informerade från tävlingen och uppstartsmötet den 22 september i
Upplands-Väsby.
Works shopen som arrangerades på lördag kvällen den 21 september lockade knappt
25 deltagare. Tävlingen den 22 september drog drygt 70 startande och uppstartsmötet
hade drygt 60 deltagare. Anso Pettersson från SKKs Föreningskommitté var
mötesordförande vid uppstartsmötet.
Historiens första Lag-SM, 6+, hölls efter de individuella tävlingarna och Svenska
Mästare blev lag ”Kompisarna” med Thomas och Desirée Englöf med två labrador
retrievers.
Tävlingarna hade ett jättefint prisbord! Stor eloge till de som fixat priserna!
Alla var överens om att hela evenemanget genomfördes i en mycket positiv anda och
att lokalen och samarbetet med ägarna till lokalen varit utmärkta.

b) Protokoll från uppstartsmötet
För kännedom fanns justerat protokoll från uppstartsmötet.

§53

Redovisning av arbetsgrupper – Regelrevidering 2014

För kännedom fanns beslut per capsulam, avseende fastställande av regelverk för
freestyle och HtM efter provperiod, från PtK.

Kansliet informerade att tryckning av de nya reglerna är på gång.
Uppdrogs till Rolf Gustavsson att korrekturläsa manus av reglerna innan tryckning.
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§54

Redovisning av arbetsgrupper - Landslag

a) Rapport från landslagsledningen
Landslagsledningen rapporterade från work shopen den 23 – 25 augusti och 5 – 6
oktober. Vidare rapporterades att nya landslagskläder till hela truppen är klara.
Lagen till Open European Championship bestod av;
HtM: Susann Wastenson, Sabine Åström, Ulrika Persson, Carina Persson.
Reserv: Linda Tolkki.
Freestyle: Sandra Kagevik, Nathalie Stärner, Lovisa Andersson, Carina Persson.
Reserv: Linnéa Vejde.
Lagen till NM i Danmark består av;
HtM: Susann Wastenson, Sabine Åström, Ulrika Persson, Carina Persson.
Reserv: Linda Tolkki.
Freestyle: Sandra Kagevik, Nathalie Stärner, Linnéa Vejde, Carina Persson.
Reserv: Ulrika Persson

Landslagsledningen påminner om vikten av att planering av nästa säsong kommer
igång snarast efter NM i november, då VM kommer att gå redan i maj 2014.
FREE tackade för rapportering och beslutade att överlämna landslagsledningens
förslag och vidare frågeställningar till Svenska Hundfreestyleklubben (SHFK) för
handläggning.

FREE beslutade att en utvärdering ska göras av hur landslagstruppen och
landslagsledningen har upplevt hur det har fungerat under året och om man har några
förslag på förbättringar.
Uppdrogs till Linda Laikre att ta fram en enkät som ska mejlas ut till alla i truppen samt
till landslagsledningen.

Ett förslag på landslagscoach har kommit från Anita Axelsson.
FREE noterade förslaget och beslutade att lämna över förslaget till SHFK för
handläggning.
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§55

Redovisning av arbetsgrupper – Domar- och funktionärsutbildning

a) Domarkonferensen den 26 – 27 oktober 2013
För kännedom fanns program och deltagarlista till konferensen. Konferensledningen
består av Rolf Gustavsson och Yvonne Öster. 36 domare har anmält sig till konferensen
vilket utgör 89% av freestyledomarna vilket ses som bra uppslutning.
b) Anmält förhinder till konferensen
Fem domare har meddelat förhinder samt meddelat orsak till förhinder. En domare
har inte anmält sig eller vare sig gått att nå per mejl eller telefon.
FREE beslutade efter en lång och nogsam diskussion att avauktorisera Helena
Sundsgård och Lilja Fredrikson som freestyledomare. Vidare beslutades att övriga fyra
domare har uppgett ett giltigt skäl till frånvaro men för att få döma freestyle och HtM
efter den 1 januari 2014 måste de uppdatera sig i de nya reglerna och avlägga prov
som ska godkännas av domarlärarna. Domarna stängs därför av som domare fr o m 1
januari 2014 tills de avlagt godkänt prov, dock längst sex månader, därefter beslutar
SHFK om eventuell avauktorisation.

c) Avbryta sin domarutbildning
Marie Hansson och Linda Laikre har meddelat att de avbrutit sin utbildning till domare.
FREE noterade deras beslut.

§56

Redovisning av arbetsgrupper - Instruktörsutbildning

Ingen rapport fanns.

§57

Redovisning av arbetsgrupper - Webbutveckling

Informerades att hundfreestyle.se kommer att övergå till SHFK vid årsskiftet samt att
freestylesidan på skk.se kommer att justeras med enbart en länk vidare till
hundfreestyle.se.
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§58

Redovisning av arbetsgrupper - Tävlingar

Informerades från kansliet att arbetet med SM-tävlingarna på Stockholm Hundmässa
flyter på och att kansliets kontakt har samarbete med arrangören Skarpnäck
Hundungdom.
Rolf Gustavsson informerade att lottning måste ske mellan 15:e och 16:e platsen på
kvallistan då dessa delar samma poäng. Lottningen kommer att ske efter FREEs möte
med två oberoende vittnen.
Tävlings- och utbildningschefen Kjell Svensson meddelade att FREEs sekreterare Pia
Wahlström kommer även tills vidare att handlägga godkännandet av tävlingar efter 1
januari 2014. Kansliet meddelar SHFK om eller när en förändring sker.

§59

Övriga skrivelser

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

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

§60

Redovisning av FREE/VU

FREE beslutade att bekräfta FREE/VUs beslut om att bevilja;
-

Umeå BHK och Holmsund BHK dispens från att behöva byta ut minst en av
domarna vid deras dubbla tävlingar den 14 – 15 september 2013.
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-

föreslagen budget från landslagsledningen för Open European Championship
och Nordiska Mästerskapen 2013.

-

Linköpings Hundungdoms sent inkomna ansökan om att få arrangera tävling
den 22 oktober samt 22 november trots att ansökningstiden är kortare än tre
månader.

-

återbetalning av anmälningsavgiften för två ekipage till tävlingen den 22
september 2013.

-

särskiljning till SM av ekipage som på kvallistan ligger på delad plats med
samma poäng ske genom lottning. Lottning sker genom huvudmannens (2013
FREE, från 2014 SHFK) försorg så snart som möjligt efter sista klass III tävlingen i
kvalperioden.

§61

Ledamöternas uppdrag

FREE gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.
Till protokollet noteras att följande ärenden avslutas eller utgår:
Nr 1/2011
§25

Ta fram en lista över beslutsdokument för FREE. Listan kommer att ligga på
webben.
Listan är klar och kommer att överlämnas till SHFK.

Nr 1/2013
§7

Hålla i trådarna för medlemsmötet, tävlingarna samt eventuell workshop vilken
kommer att hållas i Stockholmstrakten.
Arrangemanget genomfördes den 21 – 22 september 2013.

§13

Söka efter arrangörsklubb för SM 2013.
Skarpnäck Hundungdom är arrangör för SM 2013 och kansliets kontaktperson
är Malin Zetterberg.

§18

Lägga ut filmer på webben som studiematerial för domare.
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Avfördes från listan
§19

Resultat ska strykas i Hundaktiv för en hund som stått under
medicinskbehandling och som har tävlat freestyle.
Resultaten är borttagna.

Nr 2/2013
§30

Ta reda på när SHFK övertar huvudmannaskapet för freestyle och HtM.
SHFK övertar huvudmannaskapet den 1 januari 2014.

§34

Justera kursplanen för steg 2, fortsättningskurs i Freestyle enligt beslut på
telefonmöte 12 februari 2013.
Kursplanen är justerad enligt tidigare beslut.

§35

Kontakta klubbar i väst och höra om de vill arrangera AFEC-finalen.
SHFK har tagit på sig att arrangera finalen som kommer att gå en av dagarna på
MyDOG.

§35

Göra justeringar i Tävlingsledarkompendiet så att formuleringen gällande
protokollskopior blir tydligare.
Justerad och inom kort kommer uppdaterat kompendium att publiceras.

Därefter stängs listan för ledamöternas uppdrag.

§62

Information från kommittén

a) Ledamöterna
Maria Weinehall informerade att SHFKs styrelse har föreslagit, till SKKs Centralstyrelse
(CS), Ida Björkman som SKKs representant i FCIs nystartade kommitté som bl a ska
innehålla sporten freestyle och HtM.
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Rolf Gustavsson rapporterade att det blivit diskussioner bland freestyeldomare och
aktiva efter PtKs beslut att domare inte får döma och tävla samma dag. En
frågeställning om man kan döma freestyle och tävla i HtM eller tvärtom samma dag
skulle vara regelmässigt rätt eftersom det är två olika sporter.
FREE lämnar över frågan till SHFK för handläggning och eventuell skrivelse till PtK.

b) Sveriges Hundungdom
Lotta Treiberg rapporterade att Sveriges Hundungdom gärna vill skriva ett
samarbetsavtal med SHFK. Sveriges Hundungdom kommer att skicka ett förslag på
avtal till SHFK.
FREE ser positivt på ett samarbetsavtal med SHFK men överlåter till klubben att besluta
i frågan.

§63

Resultatrapport

Resultatrapport från september 2013 fanns för kännedom.
Ordföranden uppmanade ledamöterna att så snart som möjligt komma in med
reseräkningar eller andra utlägg som de har då kommittén läggs ner vid årsskiftet.

§64

Protokoll/Protokollsutdrag/Information

För kännedom fanns protokollsutdrag från CS möte den 7 augusti 2013;
§ 103 Protokoll SKK/Free nr 2-2013
Angående nyligen taget CS-beslut om registrering av alla resultat från
tävlingsverksamhet
Rolf Gustavsson har på uppdrag av Freestylekommittén lämnat en
skrivelse till CS där man ansöker om dispens från den avgiftsbelagda
resultatredovisningen under perioden 2014 – 2016.
CS diskuterade skrivelsen och beslutade att avslå densamma.
Förslag till ordförande i Svenska Hundfreestyleklubben
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Valberedningen inför bildandet av Svenska Hundfreestyleklubben föreslår
Maria Weinehall som ordförande i den nya klubben.
Maria Weinehall har ett bra föreningskunnande och erfarenhet av att
starta rasklubbar. Hon har även varit tävlingsledare, arrangör och
tävlande i sporten.
CS beslutade i enlighet med förslaget.
Påpekades att en justering i Hundaktiv kommer att måste göras så att alla resultat
överförs vid resultatregistreringen till SKKs databas.
Uppdrogs till Rolf Gustavsson att kontakta Magnus Baurén på Hundaktiv.
§65

Övriga frågor

Överlämnande till Svenska Hundfreestyleklubben
Från SHFK deltog ordföranden Maria Weinehall, kassören Inger Hillskog Roth samt
ledamoten Renata Johansson.
Avtalet undertecknades av SKKs VD Ulf Uddman och SHFKs ordförande Maria
Weinehall.
Information om medlemshanteringen hölls av kansliets Annika Sjöblom.
Därefter firades överlämnandet med tårta.

Tack till FREEs arbetsgrupper
FREE vill avsluta mötet med att tacka alla inblandade i arbetsgrupperna för allt jobb de
har lagt ner för sporten under de här två åren som kommittén funnits. Ett särskilt tack
riktas till Ina Kolmodin, Magnus Baurén, Jenny Tholin, Memea Mohlin och Yvonne
Öster.
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§66

Beslut om ärenden som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
samt ärenden som ska publiceras på webben

Beslutades att § 55 b inte offentliggörs innan protokollet justerats.

§67

Mötets avslutande

Ordföranden tackade ledamöterna för ett gott samarbete under kommitténs två år och
med arbetet att starta en ny verksamhetsklubb förs sporten samt tackade för dagens
möte. Därefter förklarades mötet för avslutat.

Vid protokollet

Pia Wahlström

Justeras

Kjell Svensson

Maria Weinehall

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

