
Styrelsemöte vid Svenska Hundklubben 
Uppsalaavdelning

    2010-09-09 Moralund

Närvarande: Thomas Lange, Stina Edling, Pertti Karonen, Helen Gustavsson, Anita 
Lundquist

Frånvarande: Margareta Norin, Bo Lilje

§70 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§71 Fastställande av dagordning
§76 ändras till Funktionärsmiddag därefter fastställdes dagordningen och 
godkändes.

§72 Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Stina Edling

§73 Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll och Anita Lundquist tog på sig den 
kvarstående punkten att fråga Carina Björsell om hon kan hålla klickerkurs för 
instruktörerna. Därefter godkändes protokollet och lades till handlingarna.

§74 Ekonomirapport
Kassören var ej med på mötet men vi gick igenom ekonomirapporterna och det ser 
fortfarande bra ut.

§75 Sponsring

Akvariemiljö, en zoobutik i Gottsunda har sponsrat landslaget och nu vill man ha in 
sin logga på vår hemsida. Thomas kontaktar butiken och om vi får rabatt kan de få 
en permanent banner på vår hemsida.

Uppsalhundsim.se vill också vara med och sponsra oss, vi får 10 % på allt utom 
foder. Deras logga läggs också in på hemsidan.

Vi har fått förfrågan från kursare som vill köpa jackor med tryckt logga. Helen 
kollar med Mekonomen var de har köpt och tryckt sina jackor någonstans. Alla 
försöker hjälpa till med att hitta ett bra förslag på inköp av jackor med tryck

§76 Funktionärsmiddag

Funktionärer som varit aktiva under året får komma med på vår funktionärsmiddag 
i början av november. Stina tar fram förlag på restaurang och återkommer.
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§77 Rapporter 
CS
---
 
UBK
---

            CTK .
Sverige förlorade landskampen mot Norge med ca 30 p.
Lydnadstävlingen i Västerås på lördag 11/9 är inställd pga lågt deltagande.

Lokala kommittéer
Innemiljö
Carina Björsell, Therese Sundberg, Caroline Nordlander och Thomas Lange har 
städat och kört bort bråte från lilla rummet. Mycket snyggt!

Utemiljö
Gräsklippningen har fungerat bra i sommar.

Stugkommittén
---

Tävlingskommittéen
---

Rapport från instruktörsansvarig
Vi har 3 st aspiranter under hösten, Lotten Berglund (rookie), Thomas Andersson 
(grund) och Malin Larsson (grund).
Instruktörsmöte torsdag den 23/9 kl 18.00

Övriga rapporter
Domarutbildning
Utställningskommittén vill ha domarutbildning i Moralund samma helg som 
hundproblemskursen med Memea Mohlin 22-24/10. UK meddelar att de kan sitta i 
lilla rummet. Styrelsen ser inga problem men samordning måste ske med UBK 
(Carina Björsell). UBK har bokat först och får avgöra vad de tycker i frågan.

Utställning 2011
Styrelsen beslutade att vi inte kommer att ha någon utställning under 2011.

Prispall
Pertti Karonen får 1500 kr för tillverkning av en prispall. Han försöker få den 
färdig till lydnadstävlingen den 9/10 i Uppsala.

§78 Övriga frågor
---
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§79 Nästa möte
Torsdag 7 okt kl 18.30

§80 Mötets avslutande
            Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

Uppsala 2010-09-09

………………………. ………………………… …………………………
Thomas Lange Stina Edling Anita Lundquist  
Vice Ordförande Justeringsman Sekreterare

Sid 3(3)


