
Styrelsemöte vid Svenska Hundklubben 
Uppsalaavdelning

    2010-08-16 Moralund

Närvarande: Pertti Karonen, Helen Gustavsson, Bo Lilje, Anita Lundquist

Frånvarande: Thomas Lange, Stina Edling, Margareta Norin

§60 Mötets öppnande
Vice ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§61 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.

§62 Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Bo Lilje

§63 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§64 Ekonomirapport
Kassören var ej med på mötet men vi har inte haft några stora utgifter under 
sommaren.

§65 Funktionärsmöte
Funktionärs- och instruktörsmöte den 11/8, då frågade Carina Björsell för UBK:s 
räkning vad vill ha utbildningar under nästa år.
Det som kom fram under mötet var:
· Basutbildning
· Rapport
· Fortsättning på hundproblem

Internt föreslår styrelsen även en klickerkurs för Uppsalas instruktörer. Vi frågar 
Carina Björsell om hon skulle kunna hålla i då hon gick klickerkurs för ett par år 
sedan

Jälla vinterträning är ett tillfälle att träna hund inomhus under vintern. Det är 
individuell träning, som ett öppet hus-tillfälle. 2 instruktörer kommer att gå runt 
som resurspersoner och hjälpa till.
Var och en tar med sig eget fika!

Beslut: Instruktörerna som kommer att hjälpa till i Jälla får välja om de vill ha 
reseersättning eller om de vill vara med på nästa träningstillfälle i Jälla.
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§66 Rapporter 
CS
CS har haft telefonmöte och protokoll kommer ut på hemsidan.
 
UBK
-

            CTK .
Landskamp mot Norge
5 september i Morokulien

Lokala kommittéer
Innemiljö
Stina Edling, Tommy Östling, Maria Karlsson och Carina Nordin deltog i städdag.

Utemiljö
Två st nya som hjälper till med gräsklippning har tillkommit.

Stugkommittén
Pertti Karonen meddelar att stugkommittén legat nere under sommaren.

Övriga rapporter
---

§67 Övriga frågor
---

§68 Nästa möte
Torsdag 9 sept kl 18.30

§69 Mötets avslutande
            Mötets ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

Uppsala 2010-08-20

………………………. ………………………… …………………………
Helen Gustavsson Bo Lilje Anita Lundquist  
Vice Ordförande Justeringsman Sekreterare
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