
 
SVENSKA HUNDKLUBBEN 

  
 
 
 
Protokoll från fysiskt APK-möte 2021-08-29 
 
 
Närvarande: Kicki Samuelsson (ordf), Kari Ljung, J-L Andersson, Kari Ljung, Yvonne Jagersten, 
Carina Björsell (via telefon) 
 
Anmält förhinder: Lena Svensdotter Johansson 
 
Frånvarande: Ingen 
 
 
§ 29 Mötet öppnas 
 Ordförande öppnar dagens möte. 
  
§ 30 Val av sekreterare och justerare 

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

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

Kommitténs åtgärdslista uppdateras.  
 

§ 34 Rapporter  
Inga rapporter föredras. 
  

§ 35 Övriga frågor/Diskussionsfrågor 
a) Figuranter till prov i personsök i Uppsala 
Inom kort kommer personsökprov i de högre klasserna att genomföras i LK 
Uppsala, och klubben har ont om figuranter. Mötet konstaterar att det är 
lokalklubben själv som måste ordna sökfiguranter – i första hand från den egna 
klubben, i andra hand från andra lokalklubbar. Ansvaret för 
funktionärstillsättningen ligger numera på resp. lokalklubb. Mötets bedömning är 
också att det inte behövs någon centralt arrangerad figurantutbildning. 
 

 
§ 36 Beslutsärenden 

a) Godkännande av Prövningsordning för Specialsök.  
En arbetsgrupp har tagit fram ett utkast till prövningsordning i den nya grenen 



Specialsök. Mötet beslutar att förslaget behöver bearbetas på ett antal punkter, och 
nytt utkast presenteras till nästa möte.  
b) Godkännande av APK:s utvecklingsplan (= utbildningsplan för APK:s 
provfunktionärer – domare och provledare). 
Mötet beslutar att det framtagna förslaget behöver bearbetas på ett antal punkter, 
och nytt utkast presenteras till nästa möte. 

 
.  c) Godkännande av domaraspirantprotokoll 

Mötet beslutar att det framtagna förslaget behöver bearbetas på ett antal punkter, 
och nytt utkast presenteras till nästa möte. 
  
d) Godkännande av anslagsbegäran för domarutbildning i Specialsök 
APK: s tidsplan för den nya ”nosgrenen” specialsök är provverksamhet ska kunna 
vara igång fr.o.m. VT-22. Det innebär också att provdomare och provledare behöver 
utbildas under HT-21. Extern välrenommerad specialsökexpert är vidtalad om att 
utbilda specialsökdomare i SHK. Mötet ställer sig positiv till den inkomna offerten. 
Beslut:  
1) APK beslutar att godkänna offerten och så snart möjligt bjuda in deltagare från 
alla lokalklubbar, d.v.s. efter att den slutgiltiga prövningsordningen i specialsök är 
godkänd av centralstyrelsen.  
2) APK beslutar att senast 30/9 ansöka om utbildningsanslag från centralstyrelsen. 
 

 
§ 37 Nästa möte 

Nästa APK-möte blir på måndag 13 september med start kl. 18.00. De som kan 
deltar i det fysiska mötet i Bastmora, Södertälje - övriga ansluter digitalt.  
   

 
§ 38 Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 
 

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


