
  SVENSKA HUNDKLUBBEN 
Västeråsavdelning 

 
Protokoll från Styrelse- funktionärsmöte 2010-03-14 

 
Närvarande: Lars-Ove Schilström, Karin Kloos, Linnea Strandberg, Susanne Ahlèn, Anneli 

Söderberg, Carina Höglund, Agneta Ramstad, Agneta Larsson, Björn Svensson, Mallan Swärdh, 

Ulla Rönnmo, Anita Johansson, Anders Westling, Emma Ernstdotter.                      

 
§ 16   Mötets öppnande 

      V ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§ 17  Fastställande av dagordning 

      Dagordningen godkändes  

 

§ 18   Justering av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från mötet 100126 bordlades till nästa möte och protokollet från det konstituerande 

mötet 100223 justerades och lades till handlingarna. 

 

§ 19   Rapporter  Ekonomi 

 Det ekonomiska överlämnandet är nu klart. Arbetet med att nollställa handkassorna 

pågår. 

 Klubben har 27 432 kr kr på pluskonto.  

 Styrelsen beslutade att Lars-Ove kan köpa in färgpatroner till sin skrivare och att 

denna faktureras klubben 

        

§ 20  PR-kommittè 

Emma berättade att det kommer att anordnas de s.k. Ösby-dagarna i slutet på maj-10. Där 

finns det tillfälle för klubben att visa upp sin verksamhet. Emma återkommer med mer 

information.                               

 

§ 21 Instruktörsansvarig 

 Under våren kommer klubben att ha 8 kurser. Det finns ett fåtal platser kvar i grund- och 

aktiveringskurserna. 

 Styrelsen beslutade att alla instruktörer och funktionärer från och med denna termin 

betalar halva kursavgiften. 

 Klubben kommer att ha ”öppet hus” varje tisdag från och med den 13 april kl. 18.30. 

 Platsliggning kommer att ske kl.19.15 

 

§ 22   Kursansvarig 

Se punkt 21. 

 



 

§ 23   Utbildningsansvarig 

Susanne berättade om den utbildningsplan som kommit från Utbildningskommitéen (UBK). För 

instruktörerna planeras: 

 Tävlingslydnadsutbildning 

 Föreläsning om hundproblem 

För nya medlemmar i styrelsearbetet kommer det att genomföras en styrelseutbildning. 

         

 

§ 24   Köksansvarig 

      Allt fungerar bra. Önskemål finns att det på tävlingar ska finnas matigare smörgåsar. 

 

§25  Stugfogdeansvarig 

       Lars-Ove informerade om att det mesta av takplattorna nu är uppskruvade och att elen ska 

dras inom den närmsta tiden. Styrelsen planerade in några arbetsdagar. Dessa datum är: 

2/5 kl.10.00 

8/5 kl.10.00 

28/3 kl.10.00 

 

§ 26  CS, CTK, UBK rapporter och protokoll 

 UBK-se punkt 23 

 CTK-ingen rapport 

 CS- har årsmöte den 21/3 kl.12.00 i Strömsholm. Vill man delta och vill ha mat 

måste man anmäla detta. 

§ 27  Tävlingsansvarig 

Ingen rapport 

 

§ 28  Arbetsprovansvarig 

Ingen rapport 

 

§ 29  Agilityansvarig 

Carina och Annika ska ha ett möte den 28/3 och gå igenom vilka hinder som måste lagas-målas-

rustas upp. 

 

§ 30  Övrigt att rapportera 

Inget att rapportera 

 

§ 31  Skrivelser IN 

Inga skrivelser in. 

 

§ 32  Skrivelse UT 

Ingen skrivelse ut. 

 

§ 33 Aktivitetslistan - Angelägna ärenden 

 Inget nytt fördes upp på aktivitetslistan.  

 Snöröjning på stora plan behövs göras. Lars-Ove tar kontakt med hyresvärden om detta. 



 

§ 34  Övriga frågor 

 Fråga kom upp vem som har hand om medlemsavgiften. Medlemmar som har frågor ang. 

medlemsavgiften ska vända sig till medlemsregistratorn Marianne Groth. 

 Det behövs en tydligare markering vid tävlingar, ex lina och en skylt som säger att tävling 

pågår. Går detta att ordna? 

 

§ 35  Nästa möte 

      Följande möten är inplanerade under våren 2010. 

11/4  kl.15.00-17.00 Häpplinge 

23/5 kl.15.00-17.00 Häpplinge 

13/6 kl.15.00-17.00 Häpplinge 

 

  Mötets avslutande 

       V ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

 

 

Vid protokollet                                         Justeras 

                                                                                  

_________________                               __________________                                                            

Karin Kloos                                             Lars-Ove Schilström    

Sekreterare   V ordförande 

                        


