
 

SVENSKA HUNDKLUBBEN 

 

PROTOKOLL CTK      2010-05-02 kl. 18.00 telefonmöte 

  
 

Närvarande:  
Marie Mattsson, Marianne Brunnström, Margareta Norin, Sussie Ahlén, Tommy Östlund 

Ej närvarande: Mikael Larsson, Susanne K-Eriksson 

 

  

§ 43  Mötets öppnande 

     

§ 44  Fastställande av dagordning 

     

§ 45  Val av justerare 

  Sussie Ahlén valdes att justera dagens protokoll 

       

§ 46  Justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och justerades av samtliga närvarande, då Mikael 

Larsson ej var närvarande. 

   

§ 47  Ekonomi 

  Margareta Norin lät meddela att ekonomin ser bra ut nu.  

   

§ 48  Föregående bordläggningar  

§ 20 Nytt förslag DMI=dressyrmästare 

 Beslutades att lydnadsprov heter Lydnadstävling och att följande förkortningar används: 

 Ro = 3 godkända lydnadsprov i Rookie-klassen 

 L1 = 3 godkända lydnadsprov i Lydnadsklass I 

 L2 = 3 godkända lydnadsprov i Lydnadsklass II 

 L3 = 3 godkända lydnadsprov i Lydnadsklass III 

 LCh = 3 godkända lydnadsprov i Lydnadsklass III + 1 eller 2 på utställning 

 RM = vunnit Riksmästerskapet 

 

Beslutades att denna paragraf är omedelbart justerat och skickas till CS. 

 

 § 24 Lydnadsregler och lydnadspärmen 

  Uppdrogs åt Marie Mattsson att kontakta Anki Andersson, Mikael Ivanov och Jan- 

  Lennart Andersson för att se över om de föreslagna lydnadsreglerna går att  

  praktisk  genomföra. 

 

  § 41 Agilitydomare 

Beslutades att utse Marie Grundsten som agilitydomare. Detta är godkänt av CS, CTK 

och UBK. 
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§ 49  Spårprov, väntelista och ekonomi 

  Det är ca 20 personer som står i kö och detta är helt oacceptabelt. CTK avvaktar till 

hela listan är avklarad och kommer efter det att ta nytt beslut för att utse en ny kommitté 

som tar ansvar för genomförande av spårprov. 

 

§ 50  Våra Hundar 

  Uppdrogs åt Tommy Östlund att kontakta Johanna från Uppsalaavdelningen för att se  

  om hon skulle vilja skriva i VH om CTK. 

 

§ 51  CTKs utmärkelser på årsmöten och skrivna regler + Årets lydnadshund 

  Uppdrogs åt Marie Mattsson är göra ett första förslag som presenteras till helgen 2-3  

  Juli. 

 

§ 52  Landskampen 

  Uppdrogs åt Margareta Norin att köpa in pokaler till Landskampen. 

  Lördag 4 september: 

 Rookie-klass kl. 10.00 – 11.00 

 Öppen klass  kl. 11.00 – 13.00 (norska lydnadstävlingen) 

 Lydnadstävlingarna I, II, III kl. 14.00 

Söndag 5 september är det endast Landskampen 

 

Reseersättning utgår från och med att uttagningarna är avklarade och då bara till de som 

är uttagna till laget + de två reserverna. 

 

Beslutades att alla som arbetar i Morokulien betalar sin mat själva. Landslaget + 

coacherna bjuds på landslagsmiddag. Landslaget får sin logi betald för 2 nätter. 

Reseersättningar bordlades tills de att man ser vilka som blir uttagna, regeln är ändå  

Detta att bilarna ska fyllas för att minimera kostnaderna. 

Tommy Östlund fixar tröjor till landslaget. 

 

§ 53  Pokalernas resa 

  Beslutades att Margareta Norin fortsätter sitt uppdrag att kunna vara med vid alla 

  lydnadstävlingar för att det fungerar så bra. Margareta Norin har gjort en arbets- 

  Beskrivning som lades till handlingarna. 

 

§ 54  Handlingsplanen och aktivitetslistan 

  Den revidering över arbetsbeskrivning för tävlingsfunktionärer ansåg CS behövdes 

  Ses över. Kjell Ryman återkommer med ett nytt förslag. 

  I övrigt följder CTK den handlingsplan som är framtagen. 

  Aktivitetslistan bordlades till nästa gång. 

 

§ 55  Stambokförda lydnadsmeriter, gk av CS 

  Se § 48 (§ 20) 

 

§ 56  Funderingar inför CTK möte  

  Bl a kommer CTK att på nästa domar/tävlingsledarmöte ta upp frågan om att  

  domare/tävlingsledare ska ha kompetens inom alla klasser. Om man behöver för- 

  nyad utbildning -  måste man säga till. 

  Uppdrogs åt Marie Mattsson att ha koll på de som ej dömt eller tävlingslett under de  

  2 senaste åren. 
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§ 57  Rapporter 

  Lägret i Högsjö är fulltecknat, 15 spårekipage och 15 lydnadsekipage 

   

  En agilitykommitté, som ligger utanför CTK, ansvarar Marie Grundsten för. Hon 

  är även sammankallande. 

   

§ 58  Övriga frågor 

  Anmälingar till lydnadstävlingar ser bra ut. Margareta Norin skickar ut bekräftelse vid 

  anmälan till lydnadstävling till Marie Mattsson, Marianne Brunnström och den lokala 

  tävlingsansvarige på tävlingsorten. 

      

§ 59  Nästa möte 

  Nästa möte blir i Torshälla den 5 juni kl. 10.00 

 

 

 

 

…………………………..        ……………………………………      ………………………… 
Protokollförare M Brunnström                           ordförande Marie Mattsson           justerare Sussie Ahlén 
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