
  SVENSKA HUNDKLUBBEN 
Västeråsavdelning 

 
Protokoll från Styrelse- funktionärsmöte 2010-06-21 

 
Närvarande: Kjell Ryman, Karin Kloos, Björn Svensson, Ulla Öhrberg-Rönnmo, Gunilla 

Laudon- Andersson, Susanne Ahlèn, Anna-Karin och Lars-Ove Schilström, Annelie Söderström, 

Mallan Swärdh, Agneta Ramstad och Linnea Strandberg                      

 
§ 76   Mötets öppnande 

      Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§ 77   Fastställande av dagordning 

      Dagordningen godkändes  

 

§ 78   Justering av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från mötet 10-04-11 justerades och protokoll från mötet 10-05-23 justerades efter 

följande ändringar: 

 Paragraf 55 = 75 

 Paragraf 56 tas bort. 

Därefter lades dessa protokoll till handlingarna. 

 

§ 79   Rapporter  Ekonomi 

 Klubben har 29 311 kr på pluskonto. Maj månad innebar ett underskott på 4 600 kr. 

Detta beror på den höga elräkningen. 

 Styrelsen beslutade att alla handkassor är nollställda från och med detta möte. 

 Styrelsen beslutade att Annika kan köpa in facklitteratur till klubben för en kostnad av 

max 2 500 kr. 

 Kjell beställer en medlemsmatrikel från Marianne Groth. 

 

Detta gäller vid bilersättning: 

 Ersättning utgår med 18 kr/mil till instruktörer vid kurser och till valda funktionärer där 

kallelse är utsänd t.ex. styrelse- och funktionärsmöten samt till kommittémöten.  

 Ersättning utgår även till stugfogdars arbete med gräsklippning och stugarbete samt till 

funktionärer vid LKM. 

 Reseersättning utgår ej vid centralutbildning som lokalavdelningen betalar.  

 



§ 80  PR-kommittè 

Sussie visade styrelsen det förslag på PR-blad som hon gjort. Bladet innehöll bland annat 

information om LKM, kurser och medlemsavgifter. Bladet kommer att finnas tillgängligt i 

klubbstugan. 

 

Hemsidan är fortfarande i oordning. Arbete med att hitta någon som är intresserad av att ta 

ansvar för hemsidan fortgår. 

        

§ 81  Instruktörsansvarig 

  Mallan berättade att kursplanen för höstterminen 2010 är klar.  

        Öppet Hus kommer att fortsätta juni månad ut. 

 

§ 82 Kursansvarig 

Sussie redogjorde för hur beläggningen på höstens kurser ser ut i dagsläget. Det finns platser  

kvar i alla kurser utom i spårkursen. 

 

Sussie tar emot anmälningarna till kurserna och därefter ger hon underlaget till Ulla Nilsson        

på studiefrämjandet som skickar ut inbetalningskort som är lika med en kursbekräftelse.         

 

§ 83 Utbildningsansvarig 

Sussie rapporterade från CKK (Centrala Kurs Kommittén) möte den 12/6 i Södertälje. Nästa 

möte sker i Häpplinge den28/8. 

 

§ 84  Köksansvarig 

         Fungerar bra. 

 

§ 85 Stugfogdeansvarig 

 Lars-Ove rapporterade att gräsklippningen fungerar bra. 

 Frågan om en eldriven grästrimmer kom upp. Lars-Ove gör en prisundersökning.  

 Lars-Ove köper in utomhusfärg och lim. 

 Arbetsdag bestämdes till den 3 juli kl. 10.00 

 

§ 86  CS, CTK, UBK rapporter och protokoll 

          CS – ingen rapport 

          CTK – Sussie renskriver de reviderade lydnadsreglerna 

          UBK – ingen rapport 

 

§ 87  Tävlingsansvarig 

          Västeråsavdelningen tog hem Vandringspriset i Rookie i år igen….. 

 

§ 88  Arbetsprovansvarig 

Kjell berättade att på arbetsprovet den 13/6 var det 3 deltagare på startspåret och 1 

deltagare på Silverspåret. Godkänt blev det för ett ekipage som gick starspåret och Gunilla 

Laudon – Andersson klarade Silverspåret med sin Zodiak. Nämnas bör att det var det första 

ekipaget i SHK:s historia som klarade detta spår. Ett stort GRATTIS till er. 

 



§ 89  Agilityansvarig 

          Alla hinder förutom A- hindret har fått nya mattor. 

 

§ 90  Övrigt att rapportera. 

 Lars-Ove framförde sitt tack för uppvaktningen i samband med sin 70-årsdag. 

 Agneta R har varit i kontakt med Christer Häggström. Han har möjlighet att hålla spår- 

och sökkurs den 18-19/9 i Häpplinge. 

 

§ 91  Skrivelse IN 

 Lars-Ove har fått brev från Stadsbyggnadskontoret. Som en sista åtgärd måste en 

kvalitetsansvarig utses. Styrelsen utsåg enhälligt Kjell att vara kvalitetsansvarig. 

 

§ 92  Skrivelse UT 

Lars-Ove skickar brevet till Stadsbyggnadskontoret med information om vem som är 

kvalitetsansvarig. 

 

§ 93  Aktivitetslistan  - angelägna ärenden 

 Aktivitetslistan uppdaterades. Den skickas med i mailet så att alla får information. 

 Det ligger många cigarettfimpar på marken utanför stugan. Det ser inte bra ut samt så 

medför det en risk för våra hundar som eventuellt får för sig att smaka 

av.(tjuvröka!!!!). Alla får i uppdrag att fundera hur vi ska lösa detta ofog med att 

kasta fimpar på marken. 

 

§ 94  Övriga frågor 

       Inga övriga frågor. 

 

§ 95 Nästa möte 

 Hösten -10 är det instruktörs-, styrelse- och funktionärsmöte vid följande datum: 

 

Instruktörsmöte 15/8 kl.16.00 

 

Styrelse och funk.möte 15/8 kl.17.00 

  12/9 kl.17.00 

  10/10 kl.17.00 

   7/11 kl.14.00 OBS! Tiden 

   5/12 kl.17.00 

§ 96 Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet                                         Justeras 

                                                                                  

_________________                               __________________                                                            

Karin Kloos                                             Kjell Ryman    

Sekreterare   ordförande 


