
Styrelsemöte vid Svenska Hundklubben 
Uppsalaavdelning

    2010-01-20, Moralund

Närvarande: Thomas Lange, Margareta Norin, Helen Gustavsson, Stina Edling, Anita 
Lundquist, Adjungerad Maria Alm (Valberedning)

Frånvarande: Pertti Karonen, Bo Lilje

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

§95 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.

§96 Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Stina Edling. 

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

§98 Ekonomirapport
Ekonomin ser bra ut.
Det är många nya kursdeltagare inför våren, mycket tack vare UNT-artikel om 
Jälla-träningen. Eftersom vardagslydnad och rookie är fulla kommer vi även att 
lägga in en grundkurs. Anita Lundquist frågar Gunnar Vahlund om han vill hålla 
kurs i vår, annars tar Anita grundkursen och i så fall håller Tommy Östlund 
lydnadsklass I själv.
Eftersom vi har så många kursdeltagare redan så kommer vi inte att annonsera i 
UNT i vår.

§99 Valberedning
Maria Alm informerade att valberedningen varit i kontakt med alla avgående 
styrelsemedlemmar inför årsmötet.
Hon informerade också om att valberedningen avgår i och med årsmötet.

§100 Årsmötet
            Genomgång av budget 2010.

Margareta Norin kollar med Marie Andersson om hon kan baka till årsmötet.
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§101 Rapporter 
CS
---
 
UBK
Hundproblemskurs i Moralund 9-10/1. Helen Gustavsson och Tommy Östlund 
deltog. Elvy Sjöberg och Maria Alm deltog som UBK-värdar.

            CTK 
---

Lokala kommittéer
Innemiljö
Stina Edling har städat klubbstugan själv inför vintern. Pertti Karonen kommer att 
lägga in nytt golv innan kursstart.

Tävlingskommittén
---

Övriga rapporter
Marma
Gunnar Vahlund har bokat Marma 6-8 aug. 

Ansvarsförsäkring
Thomas har fått följande svar från Ane angående ansvarsförsäkringar: 
För närvarande har SHK en central ansvarsförsäkring innebärandes att
ev. skadeanspråk på klubben pga av att vi varit oaktsamma etc täcks. Det
betyder att tex kursare inte har någon SHK-försäkring för vad som kan
hända dem på lydnadsplanerna eller i skogen eller var verksamhet nu
bedrivs. Förr så påtalades detta vid kursstart och man anmodade
deltagarna att kolla upp sitt personliga försäkringsskydd.

Thomas kollar upp vad som gäller om man håller kurs utanför Moralund.

Inköp reflexvästar
Thomas Lange har hittat bra och billiga reflexvästar för hundar. Han köper in några 
stycken som vi kan ha till försäljning

Inköp av Easy walksele
Anita Lundquist beställer hem 2 st easy walk-selar, en mellan och en stor, för att 
låta våra kursare testa dem och se om de kan vara till hjälp om man t ex har en 
hund som drar mycket.
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§102 Övriga frågor
---

§103 Nästa möte
---

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

Uppsala 2010-01-21

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