
   Protokoll APK-möte 2020-08-23 
 
Tid och plats: 2020-08-23, 12.00 – 16.00 SHK Södertäljes klubbstuga i Bastmora. 

Närvarande: Kicki Samuelsson – LK Södertälje (ordf), Yvonne Jagersten – LK Södertälje, Lena Svendotter Johansson – 
LK VSN, Kari Ljung – LK Södertälje, Carina Björsell – LK Uppsala (via länk) och Marie Svenberg – LK Uppsala (via länk)  

 

§1  Mötets öppnas 
 Ordförande Kicki Samuelsson förklarar mötet öppnat. 

§2  Val av mötesfunktionärer. 
 Till sekreterare väljs Jan-Lennart Andersson och till justerare väljs Lena Svendotter Johansson 

§3 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställs av mötet 

§4  Föregående protokoll. 
 Senaste APK-protokollet (fr. 2019-03-06) godkänns och läggs till handlingarna. 

§5 Åtgärdslista  
 APK: s åtgärdslista gås igenom och uppdateras. 

§6 Prövningsordning Personspår  
a) CS protokoll 200607, § 128 c – Nya prövningsordningen godkändes av Centralstyrelsen 2020-06-07 
b) Utvecklingsplan – Bordläggs till nästa möte då uppdaterat förslag på domarutbildning presenteras. 
 

§7 Prövningsordning Personsök  
a) CS protokoll 200607, § 128 b – Nya prövningsordningen godkändes av Centralstyrelsen 2020-06-07 
b) Utvecklingsplan – Bordläggs till nästa möte då uppdaterat förslag på domarutbildning presenteras. 
 

§8 Prövningsordning Föremålssök 
b) CS protokoll 200607, § 128 a - Nya prövningsordningen godkändes av Centralstyrelsen 2020-06-07 
c) Utvecklingsplan - Bordläggs till nästa möte då uppdaterat förslag på domarutbildning presenteras. 
 

§9 Nosarbetsprov information 
Styrelsen informeras om status vad gäller LK Södertäljes projekt ”Nosarbete”.  Ett nytt test av 
guldklass testas under hösten, och om möjligt genomförs ytterligare ett startklassprov i LK Uppsala 
innan APK:s oktobermöte, då projektgruppen ska presentera ett komplett förslag på nosarbetsprov i 
SHK. 

§10 Diskussions- och beslutsärenden  
a) Ska provavgiften betalas samtidigt med anmälan eller ska provavgiften betalas efter att kallelsen 

gått ut? 
Webbmaster tillfrågas om möjligheterna att skapa nya on-line-anmälningsformulär, där det krävs 
att anmälningsavgift är erlagd för att anmälan ska godkännas.                

b) Hur länge ska uppnådd domarbehörighet gälla – i de situationer då domare inte dömt under en 
längre period? 
Beslut: Domare ska ha tjänstgjort någon gång under den period det aktuella regelverket gäller, om 
så inte är fallet måste domaren ansöka om ny behörighet. Områdesansvariga ansvarar för att resp 
domare kallas till informationsmöte rörande de nyligen beslutade regelverken samt beslutet om 
domarbehörigheten.   
 



c) Statuter rörande SHK Riks årsmötesutmärkelser Årets spårhund, Årets sökhund och Årets 
föremålssökhund (beslutade av APK 2019-03-06). 
Beslut: Ärendet bordläggs till nästa APK-möte, då färdigt förslag presenteras  

 
d) Provavgifter verksamhetsåret 2021. 

Beslut: Frågan aktualiseras, då APK-budget tas fram senare i höst  
    

§11 Övriga frågor/information 
a) Prövningsordning i ”Hårda spår” 

Beslut: Frågan bordläggs till nästa möte, då komplett förslag på regelverk för hårda spår 
presenteras. 

b) Prövningsordning ”Viltspår”. 
Beslut: APK beslutar att i nuläget inte ta fram egen prövningsordning i Viltspår. 
Viltspårintresserade hänvisas till de organisationer som redan arrangerar etablerade prov i 
viltspår.  

  

§12 Nästa möte 
Nästa APK-möte blir på lördag 17/10 kl 12-16    

§13  Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

………………………………                          ………………………………..                               ………………………………                                                         

 Ordförande                           Vid protokollet                              Justerare 


