
 
SVENSKA HUNDKLUBBEN 

  
 
 
 

Arbetsprovkommitténs möte 2020-11-29 i SHK Södertäljes 
klubbstuga i Bastmora 
 
 
Närvarande: Kicki Samuelsson (ordf), Kari Ljung, Yvonne Jagersten, J-L Andersson, Lena 
Svensdotter Johansson (digitalt) och Carina Björsell (digitalt) 
 
Anmält förhinder: Marie Svenberg 
 
Frånvarande: - 
 
 
§ 1 Mötet öppnas 
 Ordförande öppnar dagens möte. 
  
§ 2 Val av sekreterare och  justerare 
 Till sekreterare väljs Jan-Lennart Andersson och till justerare Carina Björsell. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställ efter komplettering. 
 
§ 4 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll (från 2020-10-17) godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 5 Åtgärdslista 

Kommitténs åtgärdslista uppdateras.  
 

§ 6 Föranmälda ärenden (beslutsärenden) 
a) ”Omformatering” av prövningsordningar i Personspår, Personsök och Föremålssök 
Beslut: APK beslutar att godkänna föredragna prövningsordningar. 
 
b) Ny prövningsordning i Nosprov 
Kommitténs förslag på prövningsordning i den nya grenen Nosprov har varit ute på 
remiss och det ursprungliga förslaget har justerats utifrån inkomna remissvar. 
Beslut: APK beslutar att godkänna föredragen prövningsordning, som nu 
vidarebefordras till centralstyrelsen för slutligt godkännande. 
 
c) Domarbehörighet i Nosprov 
Två domare (Kicki Samuelsson och Yvonne Jagersten) har genomgått 
domarutbildning o Nosarbete och har godkänts av examinator Maria Gabrielsson. 
Beslut: APK beslutar att godkänna Kicki Samuelsson och Yvonne Jagersten som 
domare i Nosprov. 
 
d) Avaktualisering av spårdomare 
Beslut: APK beslutar att avaktualisera den spårdomare, som inte uppfyller de 
villkor, som gäller för att behålla domarbehörigheten, 



 
e) Bordlagd fråga om när provavgift ska erläggas 
Beslut: APK beslutar att provavgift ska vara erlagd för att anmälan till prov ska 
gälla (se § 13a protokoll 2020-10-17). 
 
f) Statuter rörande Riksårsmötets utmärkelser ” Årets spårhund”,” Årets 
Personsökhund” och ”Årets Föremålssökhund” 
Gällande statuter härrör från 2019-03-06  och premierar rasrena hundar framför 
blandrashundar. 
Beslut: APK beslutar att godkänna föredraget nytt APK-förslag till statuter (se 
bilaga), som bygger på klubbens devis ”med hunden i centrum” – oavsett om 
hunden är av renrasig eller av blandrastyp. Ärendet vidarebefordras till 
centralstyrelsen för slutligt godkännande. 
 
g) Justering av provavgifter 
Beslut: APK beslutar att bordlägga frågan tills centralstyrelsen återkommer med 
tydligare riktlinjer för den förestående decentraliseringen av prov till 
lokalklubbarna.  
 
 

§ 7 Rapporter  
a) Centralstyrelsens utsända ”processbeskrivning” rörande årsmötesbeslutet om 
decentralisering av klubbens prov- och tävlingsverksamheter 

  APK tar del av den processbeskrivning som rör den egna kommittén, och ser 
beskrivningen som en utmärkt grund för att kunna verkställa den aktuella 
decentraliseringen. 
  

 
§ 8 Övriga frågor  

a) ”AmBull-helg" 15-16 maj 2021 
Styrelsen informeras om förestående samarrangemang mellan SHK Södertälje och 
rasklubben ABCS (American Bulldog Club Sweden). Arrangemanget går av stapeln 
15-16 maj nästa år och kommer bl. att innehålla spårprov. Lydnadsprov och 
rasutställning. 
 
b) Omformatering av provprotokoll 
De aktuella provprotokollen för prov i personspår, personsök och föremålssök 
behöver sannolikt omformateras. Förslag på uppdaterade protokoll kommer att 
presenteras till näst möte.  

  
 

§ 9 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte blir på söndag 17 jan i SHK Södertäljes klubbstuga i Bastmora.  
Start kl 15.00. 
 

§ 10 Mötet avslutas 
 Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
/Kicki Samuelssson/ /Jan-Lennart Andersson/            /Carina Björsell/ 
  Ordförande    Sekreterare               Justerare 


