
  SVENSKA HUNDKLUBBEN 
Västeråsavdelning 

 
Protokoll från Styrelse- funktionärsmöte 2010-08-15 

 
Närvarande: Kjell Ryman, Lars-Ove Schilström, Björn Svensson, Anita Johansson, Karin Kloos,  

Ulla Öhrberg-Rönnmo, Gunilla Laudon- Andersson, Susanne Ahlèn, Mallan Swärdh, Carina 

Höglund, Agnes Strandberg och Lars-Stefan Wahlgren.                      

 
§ 97 Mötets öppnande 

        Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§ 98 Fastställande av dagordning 

        Dagordningen godkändes  

 

§ 99 Justering av föregående mötesprotokoll 

   Protokoll från mötet 10-06-21 bordlades till nästa möte.  

 

§ 100 Rapporter Ekonomi 

 Under juni månad hade klubben ett minus på kontot med 7 095,75 kr och under juli 

månad gick klubben minus med 431 kr. Klubben hade vid juli månads utgång 21,229 

kr och 98 öre på pluskontot. Nu har ersättningen från studiefrämjande kommit in på 

kontot. 

 

§ 101 PR-kommittè 

 De reklamblad som Sussie gjort finns nu i klubbstugan. Där kan medlemmar ta några 

stycken att lägga ut på lämpliga ställen runt i Västerås. 

 Hemsidan: Västerås hundklubb finns numera under flik ”lokalavdelningar” på 

Centralklubbens hemsida. Arbetet med klubbens hemsida fortgår. 

 Björn föreslog att klubben ska öppna ett face-book konto. Denna kan läggas till som 

en länk från Västeråsklubbens hemsida. Styrelsen gav Björn i uppdrag att undersöka 

detta till nästa styrelsemöte. 

        

§ 102 Instruktörsansvarig 

 Mallan informerade om att det under hösten kommer att hållas 7 kurser. 

 Det kommer att vara ”Öppet Hus” i klubbstugan från och med den 31/8 på tisdagar kl. 

18.30.  

         

§ 103 Kursansvarig 

Sussie berättade att hon ska delta på ett CKK möte den 28/8 kl.17.00 i Västerås. 

 

 



§ 104 Utbildningsansvarig 

 Sussie informerade om att Ulla Öhrberg-Rönnmo kommer att ta över ansvaret för 

kursanmälningarna från och med våren 2011. 

 Den 28-29/8 kommer det att vara instruktörsutbildning för tävlingslydnad vid 

klubbstugan. Det är 7 deltagare + 2 instruktörer.   

 UBK vill veta vilka utbildningar Västerås avdelningen önskar inför nästa år.  

 Styrelsen ger Tommy Holm tillåtelse att den 12/9 låna klubbstugan och området för 

att ha en valpträff. 

 Sussie informerade att det är RiksMästerskap (RM) i Södertälje den 25/9. 

 

§ 105  Köksansvarig 

Vattenpumpen fungerar inte så nu måste man ta vatten med sig hemifrån. I övrigt fungerar 

köket bra. 

 

§ 106 Stugfogdeansvarig 

 Lars-Ove rapporterade att gräsklipparn fått en uppfräschning med bland annat nya knivar. 

 Trimmern är åter i funktion. 

 

Klubbstugan: 

 Köksmöblerna är monterade. 

 Vattenpumpen skall monteras och viss komplettering ska ske i form av nya filter.   

 Lars-Ove har gjort en skrivelse till stadsbyggnadskontoret som Karin Kloos ska 

skicka iväg. Där står också angivet att det är Lars-Ove som är kvalitetsansvarig för 

projektet ”Ny klubbstuga”. 

 

§ 107  CS, CTK, UBK rapporter och protokoll 

 CS – Kjell informerade från CS:s telefonmöte den 9/8. Nästa möte är den 12/9. 

 CTK – Sussie informerade från CTK:s telefonmöte den 26/7. Anita Johansson är invald i 

CTK. Nästa möte den 21/8. 

 UBK – se Utbildningsansvarig. 

 

§ 108  Tävlingsansvarig 

 Agnes informerade att det den 11/9 kommer att genomföras en lydnadstävling i 

Häpplinge. 

 LKM kommer att genomföras den 21/9 samt den 19/10. 

 

§ 109  Arbetsprovansvarig 

Kjell berättade att det skall startas upp en Arbetsprovskommitte centralt. Den skall hantera 

alla förkommande arbetsprover i SHK. En spårsektion är närmast förestående att starta. 

  

§ 110  Agilityansvarig 

          Klubben planerar för en agilitytävling i Häpplinge under våren 2011. 

 

§ 111  Övrigt att rapportera. 

 Inget övrigt att rapportera. 

 



§ 112  Skrivelse IN 

          Inga skrivelser in. 

 

§ 113  Skrivelse UT 

          Karin skickar brevet till Stadsbyggnadskontoret ang. kvalitetsansvarig. 

 

§114  Aktivitetslistan  - angelägna ärenden 

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

 

§ 115  Övriga frågor 

        Inga övriga frågor. 

 

§ 116 Nästa möte 

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

 

  12/9 kl.17.00 

  10/10 kl.17.00 

   7/11 kl.14.00 OBS! Tiden 

   5/12 kl.17.00 

§ 117 Mötets avslutande 

        Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet                                         Justeras 

                                                                                  

_________________                               __________________                                                            

Karin Kloos                                             Kjell Ryman    

Sekreterare   ordförande 


