
  SVENSKA HUNDKLUBBEN 
Västeråsavdelning 

 
Protokoll från styrelse- och funktionärsmöte 2010-04-11 

 
Närvarande: Kjell Ryman, Lars-Ove Schilström(närvarande tom §45), Karin Kloos, Anneli 

Söderström,  Agneta Larsson, Björn Svensson, Mallan Swärdh, Anders Westling och Stefan 

Wahlgren. 

 
§ 36 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§ 37 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes  

 

§ 38 Justering av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från mötet 100126 och 100314 justerades och lades till handlingarna. 

 

§ 39 Rapporter  Ekonomi 

Klubben har 40 585,72 kr på pluskonto.  

Kassören och styrelsen hade en genomgång av hanteringen av kursavgifter och 

medlemsavgifter. 

Styrelsen beslutade att betala hyra av Vackervallens ridhus 2x2 tim =400 kr. 

 

§ 39a  Firmatecknare för Västeråsavdelningen 

Mötet beslutade att Kjell Ryman, 470714-0416, och Björn Svensson, 580507-3532 

är firmatecknare var och en för sig för Västeråsavdelningen. 

 

§ 39b  Dispositionsrätt av konto. 

Mötet beslutade att Kjell Ryman, 470714-0416, och Björn Svensson, 580507-3532 , 

har dispositionsrätten till Västeråsavdelningens bankonton var och en för sig. 

Plusgirokonto 482 51 44-1 

Bankgiro 477-4659 

Sparkonto 3044 23 89698 

 

§ 39c  Justering av punkterna 3a, 3b 

Punkterna 3a, 3b är omedelbart justerade. 

 

§ 40 PR-kommittè 

Kjell berättade att hemsida ännu ej fungerar enligt önskemål 



 

§ 41 Instruktörsansvarig 

Ansvarig hade en genomgång hur beläggningen av kurserna ser ut våren 2010. 

 

§ 42 Kursansvarig 

Styrelsen kommer att ta fram en arbetsbeskrivning för kursansvarig. 

 

§ 43 Utbildningsansvarig 

Kursen i föreningsteknik kommer att hållas i Eskilstuna/Torshälla den 24/4. Björn, 

Kjell och Sussie deltar. 

Kursplanen för Tävlingslydnadsinstruktörs presenterades. 

 

§ 44 Köksansvarig 

Ingen rapport 

 

§45 Stugfogdeansvarig 

Lars-Ove informerade om att det lilla rummet i klubbstugan är färdigmålat och att 

köksdelen och storrummet behöver målas en gång till. Stefan köper in mer färg, 

roller, penslar, täckpapp och lim för montering av taklister. 

  

§ 46 CS, CTK, UBK rapporter och protokoll 

CS – Mötet tog del av Mål och Handlingsplan för Huvudklubben och dess 

kommittéer. Mallan hör med Studiefrämjandet om de kan bistå med handledning i 

detta arbete. 

CTK – ingen rapport 

UBK – ingen rapport 

 

§ 47 Tävlingsansvarig 

Ingen rapport 

 

§ 48 Arbetsprovansvarig 

Kjell berättade att de haft ett Spårmöte den 28/3 där de beslutade att ha en fast 

provdag. Datumet blev satt den 30/5. Anmälan skickas in via hemsidan. 

 

§ 49 Agilityansvarig 

Ingen rapport 

 

§ 50 Övrigt att rapportera 

Björn informerade om att Mälarenergi läser av elen varje månad fr o m maj månad 

2010. 

 

§ 51 Skrivelser IN 

Inga skrivelser in. 

 

 

§ 52 Skrivelse UT 

Ingen skrivelse ut. 



 

§ 53 Aktivitetslistan - Angelägna ärenden 

Aktivitetslistan ska uppdateras snarast av Karin. 

 

§ 54 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 55 Nästa möte 

23/5 kl.15.00–17.00 Häpplinge 

 

§ 56 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

 

 

Vid protokollet                                         Justeras 

                                                                                  

_________________                               __________________                                                            

Karin Kloos                                             Kjell Ryman    

Sekreterare   Ordförande 

                        


