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Protokoll från digitalt APK-möte 2021-03-21 
 
 
Närvarande: Kicki Samuelsson (ordf), Kari Ljung, Yvonne Jagersten, J-L Andersson och Lena 
Svensdotter Johansson 
 
Anmält förhinder: Marie Svenberg 
 
Frånvarande: Carina Björsell 
 
 
§ 11 Mötet öppnas 
 Ordförande öppnar dagens möte. 
  
§ 12 Val av sekreterare och justerare 

Till sekreterare väljs Jan-Lennart Andersson och till justerare väljs Lena 
Svensdotter Johansson. 

 
§ 13 Fastställande av dagordning 
 Föredragen dagordning godkänns. 
 
§ 14 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll (från 2021-01-17) godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 15 Åtgärdslista 

Kommitténs åtgärdslista uppdateras.  
 

§ 16 Rapporter  
a) Omformatering av Provprotokoll och Prövningsordningar i personspår, personsök 
och nosprov. 
Omformateringarna är gjorda och meddelade till CS, som ännu inte återkommit i 
frågan.  
 
b) Specialsök – ny provgren 
APK påbörjar nu arbete med att ta fram egna provregler för Specialsök. 
Beslut: Övriga lokalklubbar inbjuds att delta i framtagandet av provregler.   
 
c) Avaktualisering av funktionärer 
Två tidigare funktionärer, en spårdomare och en domare i arbetsprov och 
tävlingslydnad, har beretts möjlighet att lämna sina synpunkter på förestående 
avaktualisering. 
Beslut: Avaktualiseringen verkställs. 



 
d) APK:s funktionärslista 
Beslut: Uppdaterad funktionärslista är framtagen, och arkiveras tills vidare hos 
APK-ordförande, för att så småningom läggas in i HK:s nya databas. 
 
e) Lägesbild av provgrenarna Nosprov, Personspår och Föremålssök 
Nosprov: Ett antal nosprovstillfällen har erbjudits i SHK Södertälje under februari 
månad och deltagarintresset har varit stort. 
Personspår: SHK Södertälje arrangerar årets första spårprovdag på lördag 10 april, 
och provdagen är redan fullbelagd. 
Föremålssök: SHK Uppsala arrangerar årets första prov i föremålssök på söndag 9 
maj. 
 
f) Komplettering av prövningsordningen för Nosprov 
Prövningsordningen behöver kompletteras med ”Anvisningar genomförande av 
Nosprov samt kriterier för godkännande prov” (se bilaga 1). 
Beslut: Kompletteringen godkänns, men behöver vissa språkliga justeringar. Så 
snart korrektur gjorts kan kompletteringen delges berörda i organisationen. 
 
g) Utbildning av SHK-funktionärer 
Kommittén diskuterar frågan om ansvar för 1) utbildning av instruktörer, 2) 
domare i prov samt 3) domare och tävlingsledare i tävlingslydnad. Det 
framkommer att utbildningskommittén UBK varit obemannad under de senaste 
åren, och SHK behöver hitta alternativ lösningar för hur funktionärsutbildningen 
bör skötas. Om det fortfarande blir problem med bemanning av UBK, föreslår APK 
följande: 
- Lokalklubbarna själva ansvarar för all grundutbildning och fortbildning för valp- 
och allmänlydnadsinstruktörer, och UBK pausas tills vidare.  
- Specialkommittéerna APK och CLK ansvarar för all grundutbildning och 
fortbildning av provfunktionärer – APK för provdomare och CLK för domare och 
tävlingsledare i tävlingslydnad.  
Beslut: APK:s förslag till utbildning av SHK-funktionärer delges centralstyrelsen så 
snart möjligt. 
  

§ 17 Övriga frågor 
- 

 
§ 18 Nästa möte 

Nästa APK-möte bokas till måndag 10 maj med start kl. 19.00.   
 

§ 19 Mötet avslutas 
 Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
/Kicki Samuelsson/ /Jan-Lennart Andersson/            /Lena Svensdotter Johansson/ 
  Ordförande    Sekreterare               Justerare 


