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Protokoll från APK-möte 2022-09-06 
 
Närvarande: Kicki Samuelsson (ordf), Kari Ljung, J-L Andersson, Yvonne Jagersten, Lena 
Svensdotter Johansson (digitalt) och Carina Björsell (digitalt). 
Anmält förhinder: 
Frånvarande:  
 
 
§ 90 Mötet öppnas 
 Ordförande öppnar dagens möte. 
  
§ 91 Val av sekreterare och justerare 

Jan-Lennart Andersson väljs till sekreterare och Kari Ljung till justerare. 
 
§ 92 Dagordning 
 Föredragen dagordning godkänns med några tillägg. 
 
§ 93 Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll (från 2022-06-07) godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 94 Åtgärdslista 

Kommitténs åtgärdslista uppdateras.  
 

§ 95 Rapporter  
- 
 

§ 96 Diskussionsfrågor/Information 
a) Ändring i Prövningsordningen för personspår 
I prövningsordningen finns motstridiga regler för spårupptag i bronsklass. Å ena 
sidan står det att det är valfritt att välja mellan direktpåsläpp och sidopåsläpp, å 
andra sidan står det att det är obligatoriskt med sidopåsläpp. Mötet är enigt om att 
det korrekta är att det ska vara sidopåsläpp i nämnda klass. 
Beslut: APK beslutar att justering görs direkt och att beslutet gäller från och med 
2022-09-07.  

  
b) ”Central” funktionärslista 
Ordförande presenterar den funktionärslista, som gäller för just APK och meddelar 
samtidigt att centralstyrelsen arbetar med frågan om att ta fram ett komplett 
”centralt” funktionärsregister (omfattande centralstyrelsen och alla centrala 
kommittéer) via det nya medlemsregistret MyClub.  

 
  



 c) Mål- och handlingsplan 
Mötet diskuterar behovet av en Mål- och handlingsplan för den egna kommittén. 
APK:s uppdrag är i dagsläget begränsat till att ansvara för uppdatering och 
revidering av prövningsordningen samt utbildning av provfunktionärer, varför 
upprättande av Mål- och handlingsplan bedöms som onödigt. 
 

 d) Revidering av spårprovregler 2021 
Revidering av spårprovregler skulle egentligen ha gjorts under 2021, men har 
skjutits framåt i tid, mycket beroende på att det inte varit möjligt att utvärdera 
resultat av att guldspåret förlängts från 1 300 m till 1 500 m. 
Ny revidering av prövningsordningen för personspår kommer att ske under 2023.  
 

§ 97 Beslutsärenden 
a) Godkännande av arbetsprovsdomare 
Beslut: APK beslutar att godkänna 1) Marie Bankhed som personspårdomare i 
klasserna start, järn och brons, 2) Susanne Larsson som specialsöksdomare i 
klasserna start, järn och brons och 3) Joakim Brunnström som personspårdomare i 
klasserna start, järn och brons. 

 
 b) Arbetsklasschampionat – nosarbete och specialsök 

Utställningskommittén meddelar att det räcker med ett (1) godkänt prov i 
bronsklass för att en hund ska vara kvalificerad att ställas ut i arbetsklass, även om 
det krävs tre godkända resultat för att flyttas upp till silverklass.  
Mötet diskuterar frågan och är enigt om att det borde vara tre godkända prov i just 
nosarbetet och specialsök, d.v.s. hunden ska vara klar för uppflyttning till nästa 
klass.  
Beslut: APK beslutar att direkt tillskriva utställningskommittén i ärendet. 

 
  
§ 98 Nästkommande möte 

Nästa APK-möte är digitalt - på söndag 6 november, med start kl. 18.00. 
   
 
§ 99 Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 
 

 
 
 

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


