
 
SVENSKA HUNDKLUBBEN 

  
 
 
 
Protokoll från digitalt APK-möte 2022-02-06 
 
Närvarande: Kicki Samuelsson (ordf), Kari Ljung, J-L Andersson, Carina Björsell, Lena 
Svensdotter Johansson och Yvonne Jagersten. 
 
Anmält förhinder: - 
Frånvarande: - 
 
 
§ 59 Mötet öppnas 
 Ordförande öppnar dagens möte. 
  
§ 60 Val av sekreterare och justerare 

Jan-Lennart Andersson väljs till sekreterare och Kari Ljung till justerare. 
 
§ 61 Fastställande av dagordning 
 Föredragen dagordning godkänns. 
 
§ 62 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll (från 2021-12-02) godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 63 Åtgärdslista 

Kommitténs åtgärdslista uppdateras.  
 

§ 64 Rapporter  
a) Provstatistik 
Uppdaterad provstatistik t.o.m. verksamhetsåret 2021 föredras (se bilaga 1) 
 
b) Statuter för arbetsprovsutmärkelser 
I samband med SHK Riks´s årsmöte i april delas arbetsprovsutmärkelser ut. 
Styrelsen informeras om det aktuella regelverket (se bilaga 2) 

 
c) APK-budget 2022  
Kommitténs budgetförslag har delgivits centralstyrelsen. Den upprättade budgeten 
visar på ett underskott på c:a 8 000 kr (se bilaga 3) 
 
d) Godkänd Prövningsordning – Specialsök 
Centralstyrelsen har godkänt APK:s förslag till prövningsordnig för den nya grenen 
Specialsök – röd kong (se bilaga 4) 
 
e) Domarutbildning Specialsök 
Domarutbildning genomförs under februari med två deltagare från Södertälje och 



en deltagare från Uppsala. Av de sex möjliga utbildningsplatserna kunde tre 
beläggas.  

 
§ 65 Diskussionsfrågor/Information 

a) Bör priserna höjas för de högre personsökproven? 
LK Uppsala överväger att föreslå höjda priser för de högre proven i personsök, 
eftersom kostnaderna överstiger intäkterna. Kommittén konstaterar vikten av att 
helhetsbilden tydliggörs, d.v.s. hur blir det ekonomiska utfallet för den totala 
provverksamheten i personsök? 
Lokalklubben utreder frågan och rapport lämnas till APK på nästa möte. 

  
b) Uppdatering av utvecklingsplaner och aspirantprotokoll 
De nuvarande utvecklingsplanerna för provfunktionärer och protokoll för 
provdomaraspiranter behöver förnyas och uppdateras. Ärendet bereds och förslag 
presenteras på nästa APK-möte. 
  
 

§ 66 Beslutsärenden 
a) Godkännande av provdomare 
Beslut: APK beslutar att godkänna Roland Lönnerbro som ny provdomare i 
personsök i start- och järnklass. 

  
b) Utmärkelserna ”Årets hund” 
På SHK Riks årsmöte kan utmärkelsen ”Årets Hund” delas ut - i arbetsklasserna 
personspår, personsök, föremålssök och nosarbete -klasser). Statuterna föreskriver 
att grundkriteriet är att ekipaget fått godkänt resultat i guldklass. En hund kommer 
att premieras under årsmötet. 

  
 

§ 67 Nästkommande möte 
Nästa APK-möte är ett fysiskt möte, och hålls på SHK Södertälje klubbområde i 
Bastmora på söndag 3 april med start kl. 14.00 

   
 
§ 68 Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 
 

 
 
 

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


