
 
SVENSKA HUNDKLUBBEN 

  
 
 
 
Protokoll från APK-möte 2022-04-03 
 
Närvarande: Kicki Samuelsson (ordf), Kari Ljung, J-L Andersson, Lena Svensdotter Johansson 
(digitalt) och Yvonne Jagersten. 
 
Anmält förhinder: Carina Björsell 
Frånvarande: - 
 
 
§ 69 Mötet öppnas 
 Ordförande öppnar dagens möte. 
  
§ 70 Val av sekreterare och justerare 

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

Föregående protokoll (från 2022-02-06) godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 73 Åtgärdslista 

Kommitténs åtgärdslista uppdateras.  
 

§ 74 Rapporter  
a) APK:s verksamhetsberättelse 
Ordförandes förslag på verksamhetsberättelse föredras och vidarebefordras till 
centralstyrelsen. 
 

§ 75 Diskussionsfrågor/Information 
a) Justering av de olika aspirantprotokollen 
Förslag föredras och diskuteras. Mötet föreslår två versioner av aspirantprotokoll – 
ett för verksamheter med enbart provdagar, och ett för verksamheter med enskilda 
prov. Färdigt förslag presenteras på nästa möte 

  
b) Kemisk kastrering – vad gäller vid SHK:s arbetsprov 
Frågan diskuteras och färdigt förslag presenteras för beslut på nästa möte 
 

§ 76 Beslutsärenden 
a) Godkännande av provdomare 
Beslut: APK beslutar att godkänna Yvonne Jagersten och Kicki Samuelsson som 
domare i den nya provformen Specialsök – röd kong. 



  
b) Statuter ”Årets hund” 
På SHK Riks årsmöte kan utmärkelsen ”Årets Hund” delas ut - i arbetsklasserna 
personspår, personsök, föremålssök, nosarbete och specialsök – röd kong. I 
dagsläget kan endast en (1) hund premieras i respektive gren även om flera hundar 
kvalificerat sig för utmärkelsen, d.v.s. kriterier för rangering skulle behöva 
fastställas. 
Beslut: APK beslutar att utmärkelsen ”Årets Hund” kan delas ut till samtliga 
hundar som uppfyller grundkraven. Någon rangering behöver inte göras.   

 
§ 77 Nästkommande möte 

Nästa APK-möte är ett fysiskt möte (med möjlighet att ansluta digitalt), och hålls på 
SHK Södertälje klubbområde i Bastmora på tisdag 7 juni kl. 18.30 

   
 
§ 78 Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 
 

 
 
 

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


