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Protokoll från APK-möte 2022-11-17 
 
Närvarande: Kicki Samuelsson (ordf), Kari Ljung, J-L Andersson, Lena Svensdotter Johansson, 
Susanne Ahlén, Marie Bankhed, Carina Björsell och Yvonne Jagersten. 
 
Anmält förhinder: - 
Frånvarande: - 
 

 
§ 100 Mötet öppnas 
 Ordförande öppnar dagens möte. 
  

§ 101 Val av mötesfunktionärer 
Jan-Lennart Andersson väljs till protokollförare och Kari Ljung till justerare. 

 

§ 102 Fastställande av dagordning 
 Föredragen dagordning godkänns. 
 

§ 103 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll (från 2022-09-06) godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§ 104 Åtgärdslista 
Kommitténs åtgärdslista uppdateras.  
 

§ 105 Rapporter  
a) Information gällande spårdomare Värmland. 

                         CS har beslutat att godkänna Marie Bankhed i Värmland som distriktsombud 
och att hon som domare i Personspår tillhör APK (arbetsprovkommittén) 
verksamhetsområde. 
 

§ 106 Diskussionsfrågor/Information 
a) Budget, se beslut § 107 d. 

  
                        b) Jäv vid prov 

Frågan om jäv i samband med genomförande av prov diskuteras. Mötet 
kommer fram till att jävsituationer i görligaste mån ska undvikas, d.v.s. det ska 
inte förekomma något beroendeförhållande mellan provdomaren och den som 
förare som genomför provet. Förslag på policyskrift tas fram till nästa möte. 

  
c)Funktionärsdagen 19 nov 
Ordf meddelar att centralstyrelsen beslutat att flytta funktionärsdagen till SHK 
Eskilstuna/Torshällas klubbstuga, för att möjliggöra för deltagarna att ha med 
sig sina hundar. Mötet ser positivt på flytten.   
 

 d) APK:s funktionärslista 
Styrelsen delges uppdaterad funktionärslista över funktionärer som på något 
sätt är kopplade till SHK:s arbetsprovverksamhet (instruktörer, provdomare 
m.fl.). 
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§ 107 Beslutsärenden 
a) Möten 2023 
Beslut: APK beslutar om följande mötestider: torsdag 12 jan 18.30-20-30 
(digitalt), torsdag 13 apr 18.30-20.30 (digitalt), söndag 2 jul 12.00- (fysiskt), 
torsdag 14 sep 18.30-20.30 (digitalt) och torsdag 9 nov 18.30-20.30 (digitalt). 

  
b) Godkännande av nya arbetsprovsdomare 
Beslut: APK beslutar att godkänna enligt nedanstående: 
- Marianne Brunnström: Domare i personsök – samtliga klasser. 
- Roland Lönnerbro: Domare i personsök – klasserna start, järn och brons 
- Bodil Bladlund: Domare i personspår – klasserna start och järn 

 
c) Revidering av prövningsordningarna Nosprov, Specialsök och Personspår 
För att tydliggöra tillvägagångssättet att revidera ex prövningsordningar, har 
centralstyrelsen beslutat att kommittéerna inkommer med skriftligt förslag hur 
revideringsarbetet ska genomföras. Innan arbetet påbörjas ska förslaget 
godkännas av centralstyrelsen. 
Beslut: APK beslutar att godkänna föredragna revideringsförslagen och att 
delge dem till centralstyrelsen. 
 
d) APK:s budget för 2023  
Beslut: APK beslutar att godkänna föredragen budget. 

 
§ 108 Övriga frågor 

- 
 
§ 109 Nästa möte 
 Nästa möte (digitalt) blir på torsdag 12 jan med start kl. 18.30. 
 
§ 110 Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 
 

 
 
 

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

 


