
 

 

SVENSKA HUNDKLUBBEN 

 

Styrelsemöte Södertäljeavdelningen  2010-04-21    

 

 Närvarande: Anna Westerståhl, Eva Josefsson, Lena Ling Östlund, Yvonne 

Jagersten, Anders Österberg, Christer Gripstedt 

Förhinder: Isabella Pernevi Hedlund  
 

 

 

§ 19   Mötets öppnande 

  Mötet öppnades. 

 

§ 20  Val av justeringsman 

  Christer Gripstedt valdes till justeringsman. 

 

§ 21   Fastställande av dagordning 

  Dagordningen fastställdes med några tillägg. 

 

§ 22   Föregående protokoll 

  Godkändes och lades till handlingarna. 

     

§ 23  Ekonomi   

Ekonomin är i balans.  

Styrelsen ska stämma av ekonomin med köket minst en gång varje kvartal. 

 

§ 24  Rapporter  

a) Köket/stugan 

Styrelsen beslutade att köpa in en ny tvådelad frys s.k. frys – frys. Anders inhandlar den.    

b) Området  

Prispallen är klar. 

Anders skickar in vad som ska göras första arbetsdagen för publicering på webben.    

Information om gräsklippning ska läggas ut på webben. Kicki ska samordna 

gräsklippningsgruppen.  

c)  CS med kommittéer 

CS har bjudit in till utbildning i föreningsteknik för styrelsemedlemmar 25 april där 

även Mål och handlingsplanen ska diskuteras.  

d) Evenemang 

-  Ca 40 personer deltog i Anders Hallgrens seminarium om ledarskap den 17 april. 

Föreläsningen och arrangemanget var mycket uppskattat.  

-  Den 2 maj har Flatcoated retriverklubben utställning på hundklubbens område. Ca 75 

personer och ca 50 utställningshundar beräknas delta.  

-  Den 24 april är det lydnadstävling.  

-  Bakluckeloppiset i juni ändras tillbaka till 20 juni. Nästa loppis blir den 22 augusti. 

De ska annonseras i LT och SP. Eva ansvarar för det och Anna uppdaterar lappar som 

ska delas ut på stan´. 

- Till den nationella utställningen 12 juni behövs hjälp både dagen innan och på 

utställningsdagen. Yvonne samordnar.  
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-  Den 8 juni har Yvonne ringträning.  

-  28-29 augusti har klubben Drive-in utställning.  

e) Övriga rapporter  

Tidningsansvarig för Våra hundar efterfrågas. Varje lokalavdelning ska ha en ansvarig 

som ser till att det kommer artiklar till tidningen.  

            

    §25 Övriga frågor 

Förslag framfördes att slå ihop kökskalendern på webben med den vanliga 

datumkalendern. Anna tar med frågan till köksmötet den 26 april.  

 

 

 

 

 

Nästa styrelsemöte måndagen den 24 maj 2010  

  

 

 

 

 

 

Eva Josefsson                 Anna Westerståhl        Christer Gripstedt  

Sekreterare                     Ordförande                        Justeringsman  

 

  


