
 
SVENSKA HUNDKLUBBEN 

  
 
 
 
Protokoll från digitalt APK-möte 2021-06-11 
 
 
Närvarande: Kicki Samuelsson (ordf), Kari Ljung, J-L Andersson och Lena Svensdotter 
Johansson 
 
Anmält förhinder: Yvonne Jagersten, Carina Björsell 
 
Frånvarande: - 
 
 
§ 20 Mötet öppnas 
 Ordförande öppnar dagens möte. 
  
§ 21 Val av sekreterare och justerare 

Till sekreterare väljs Jan-Lennart Andersson och till justerare väljs Kari Ljung. 
 
§ 22 Fastställande av dagordning 
 Föredragen dagordning godkänns efter några kompletteringar. 
 
§ 23 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll (från 2021-03-21) godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 24 Åtgärdslista 

Kommitténs åtgärdslista uppdateras.  
 

§ 25 Rapporter  
a) Nya provprotokoll - status 
Ett färdigt förslag är framtaget, och också vidarebefordrat för ev. ytterligare 
bearbetning till ansvarig för ”Dogdata” – den nya databas som är under 
framtagande för huvudklubbens räkning.  
 
b) Lägesbild APK:s alla verksamhetsgrenar 
Personspår: Hittills har 35 st prov avlagts att jämföra med förra årets totalt avlagda 
70 st prov (=50 %). Södertälje har genomfört prov. 
Personsök: Hittills har 8 st prov avlagts. Uppsala har genomfört prov. 
Föremålssök: Hittills har 5 st prov avlagts. Uppsala har genomfört prov. 
Nosprov: Hittills har 109 st nosprov avlagts. Södertälje har genomfört prov. 
 
 
 
 



 
P-SPÅR   P-SÖK   F-SÖK   NOSPROV   

KLUBB Ej GK GK S:a Ej GK GK S:a Ej GK GK S:a Ej GK GK S:a 

Eskilstuna     0     0     0     0 

Södertälje 18 17 35     0     0 21 88 109 

Uppsala     0 3 5 8 1 4 5     0 

Västerås     0     0     0     0 

Vingåker     0     0     0     0 

Övriga     0     0     0     0 

Summa: 18 17 35 3 5 8 1 4 5 21 88 109 

 
c) Dogdata: En ny central databas är under framtagning. I databasen kommer 
samtliga provresultat att registreras och sparas. ”Dogdata” väntas kunna tas i bruk 
fr.o.m. hösten. 
 
d) Specialsök: APK:s specialsökprojekt (framtagande av egen provform) har 
påbörjats. Kommitténs önskan har varit att ha bred representation i 
projektgruppen och alla lokalklubbar har fått möjlighet att få med egna 
representanter i projektgruppen. Gruppen är nu formerad med tre representanter 
från Södertälje och en från Eskilstuna. Planeringsmöte sker i augusti.  
Hög specialsökkompetens kommer att kunna tillföras gruppen, då det är dags att 
utbilda specialsökfunktionärer (instruktörer och provfunktionärer). 
 
  

§ 26 Övriga frågor/Diskussionsfrågor 
a) CS-beslut om priser/plaketter. Mötet diskuterar CS beslut om handhavande av de 
priser och pokaler, som i dagsläget finns utlagda på de olika lokalklubbarna. Varje 
lokalklubb får nu besluta om den vill behålla eller återlämna ”sina” 
priser/plaketter. Avgift tas ut om lokalklubben väljer att behålla 
priserna/plaketterna. 
b) Utökad längd i personspårets guldklass. Mötet beslutar att utvärdering av det 
nuvarande regelverket görs i slutet av verksamhetsåret. 
c) Avsatta medel för funktionärsutbildning. Mötet konstaterar att det brådskar att 
lokalklubbarna får möjlighet att ansöka om medel för funktionärsutbildning. 
Centralstyrelsen uppmanas att skyndsamt få ut den blankett, som är en 
förutsättning för ansökan. 

 
§ 27 Beslutsärenden 
 a) Godkännande av domarbehörigheter. APK har mottagit skrivelser från 

tre medlemmar, som önskar dispens från gällande domarutbildningskrav.  
Beslut: APK beslutar att godkänna 1) Maria Svenberg och Carina Björsell som 
domare i Föremålssökets startklass och 2) Maria Evertsson som domare i 
Nosprovets start- och järnklass. 

 
§ 28 Nästa möte 
 Nästa APK-möte blir på torsdag 26 augusti kl. 19.00. 

   
 



§ 28 Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet. 
 

 
 
 
/Kicki Samuelsson/ /Jan-Lennart Andersson/             /Kari Ljung/ 
  Ordförande    Sekreterare               Justerare 


