
                                Protokoll telefonmöte APK den 23/1 2019 kl. 18,30 

Närvarande: Lennart Larsson, Yvonne Jagersten, Jan-Lennart Andersson och 

Tommy Holmertz. 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Lennart Larsson öppnar mötet och hälsar välkomna. 

 § 2. Godkännande av dagordning     

Dagordningen godkänns med tillägg. 

§ 3. Val av sekreterare. 

§ 8a. Målplan och åtgärdslista. 

§ 3. Val av sekreterare och protokolljusterare 

Tommy Holmertz väljs till sekreterare. 

 Yvonne Jagersten väljs som protokolljusterare. 

§ 4. Justering av föregående protokoll 

Protokollet Godkändes och läggs till handlingarna. 

§ 5. Spårprovsregler (revidering) 

Beslutades att kalla till fysiskt möte efter årsmötet. Lennart kommer med förslag på lämpliga 

datum. 

§ 6. Personsöksregler 

Lennart och Marie träffas i mars/april för genomgång och justering av regelverket. För att 

sedan lägga ut det på remiss till lokalklubbarna. 

§ 7. Föremålssök 

Yvonne och Sussie träffas under våren för genomgång av regelverket. 

§ 8. Fråga om omprövning av personspår silver 

Beslutas att omprov får göras på grund av redovisade omständigheter från bland annat 

tjänstgörande domare. 

Lennart kontaktar hundföraren för kompletterande information, samt meddelar berörd 

domare om beslut. 

§ 8a. Målplan och Åtgärdslista 

Målplanen genomgicks och föreslagna ändringar godkändes, uppdrogs till Jan-Lennart att 

uppdatera målplanen. 



Åtgärdslistan genomgicks och uppdrogs till Jan-Lennart att uppdatera med föreslagna 

ändringar. 

§ 9. A Årets spårhund, B Årets sökhund och C Årets föremålssökhund 

Bordläggs för att kontrollera vad som gäller. Finns statuter? 

Uppdrogs till Tommy att se om statuter finns, i annat fall komma med förslag till statuter. 

§ 10. Bedömning av spårmark 

Frågan behandlades på grund av inkommen förfrågan angående spårmarkernas kvalitet i 

förhållande till gällande regelverk. 

Mötets mening var att vi måste lita på att våra domare har kompetensen att avgöra om 

spårmarken svarar mot gällande regelverk.  

Samtliga spårdomare kommer att meddelas.  

§ 11. Nästa möte 

 Telefonmöte onsdagen den 6 mars kl. 18:30 

§ 12. Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 

  

 

 

 

/Lennart Larsson/  /Tommy Holmertz/ 
   Ordförande     Sekreterare 
 
 

/Yvonne Jagersten/ 
  Justerare 

 


