
  SVENSKA HUNDKLUBBEN 
Västeråsavdelning 

 
Protokoll från Styrelse- funktionärsmöte 2010-01-26 

 
Närvarande: Kjell Ryman, Susanne Ahlèn, Lars-Ove Schilström, Agneta Larsson, Anders 

Westling, Annelie Söderström, Karin Kloos, Agneta Ramstad och Stefan Wahlgren                      

 
§ 1   Mötets öppnande 

      Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2   Fastställande av dagordning 

      Dagordningen godkändes  

 

§ 3   Justering av föregående mötesprotokoll 

      Protokoll från mötet 091027 och 091206 justerades och lades till handlingarna. 

 

§ 4   Rapporter  Ekonomi 

Klubben har 50 200 kr på pluskonto. Detta inkluderar de 25.000 som är ett lån från 

huvudklubben.   

        

§ 5   PR-kommittè 

Kjell berättade att det är många sk SPAM som hittar till klubbens hemsida. Arbete pågår för 

att åtgärda detta.    

AlleHunda – Sussie gör ett mycket bra jobb med klubbens tidning, vilket styrelsen är glada 

för. Annelie skriver i för klubbens räkning i huvudklubbens tidning ”Våra Hundar”.                               

 

§ 6   Instruktörsansvarig 

       Ingen rapport 

 

§ 7   Kursansvarig 

Styrelsen beslutar att Sussie kan överlämna ansvaret för kurserna till Mallan och Annika som 

sitter i kurskommittén 

 

Till vårens kurset har följande antal anmält sig: 

 Valp  2 st 

 Grund  3 st 

 Vardagslydnad  9 st 

 Aktivitet  5 st 

 Rookie  7st 

 Momentinlärning 11 st 

 Agility nybörjade 5 st 



 Agility fortsättning 6 st 

 

§ 8   Utbildningsansvarig 

Södertälje har anordnat 3 stycken föreläsningar med Anders Hallgren, hundpsykolog. Är man 

intresserad kan man gå in på Södertäljeklubbens hemsida och så finns där uppgifter om 

datum och tid.  

 

Under sommarhalvåret kommer följande läger/kurser att hållas: 

 Sommarläger i Södertälje v.27 onsdag-söndag 

 Tävlingslydnad/spår v. 30 torsdag-söndag 

 Marmalägret  v.31 fredag-söndag 

 Morokulien  v.35 fredag-söndag 

     Mer information om detta läggs ut på huvudklubbens hemsida. 

 

     Sussie rapporterade från instruktörsmöte i Södertälje den 23/1-10. 

 

     Kjell rapporterade från möte med spårgruppen som ägde rum i Södertälje den 23/1-10. 

 

         

 

§ 9   Köksansvarig 

      Fungerar bra. 

 

§10  Stugfogdeansvarig 

       Stugfogden behöver hjälp med att planera köket i det nya klubbhuset. 

       Lars-Ove ber Anders Larson om hjälp med att ploga av lilla valpplanen. 

       Styrelsen beslutade att ha en ”jobbardag” i det nya huset lördagen den 13/2. Samling kl.10 

Denna dag behöver köket fixas. Styrelsen beslutade att : 

 Anders köper in en varmvattenberedare och 7 stycken lysrörsarmatur. 

 Lars-Ove och Kjell räknar på materialåtgång för at regla taket + elinstallationen. 

              

 

§ 11  CS, CTK, UBK rapporter och protokoll 

 Kjell rapporterade från CS möte i Vingåker den 10/1-10. Mötet utmynnade i ett 

idèdokument med handlingsplan. Klubben ska nu diskutera vilka områden som man ska 

satsa på. Styrelsen funderar vidare…………….. 

 Alla protokoll läggs ut på huvudklubbens hemsida från och med 2010. Vill man kommat 

åt och läsa måste man ansöka om identitet och lösenord hos webbmastern.  

 CTK – ingen rapport 

 UBK – ingen rapport 

 

§ 12  Tävlingsansvarig 

LKM datum är följande: 

 LKM1 20/4 

 LkM2 18/5 



 LKM3 15/6 

 LKM4 21/9 

 LKM519/10 

 

 

Centralt tävlingsschema för 2010 finns på huvudklubbens hemsida. 

 

§ 13  Arbetsprovansvarig 

Ingen rapport 

 

§ 14  Agilityansvarig 

 Angående vinterträningen. Klubben avvaktar med denna aktivitet då det är svårigheter att 

finna en som kan vara ansvarig för denna aktivitet. 

 Kjell tar kontakt med Fanny angående de agilityhindren som fattas. 

 

§ 15  Övrigt att rapportera 

Inget att rapportera 

 

§ 16  Skrivelser IN 

 Skrivelse från RegionDjursjukhuset Strömsholm + ett inbetalningsavi på medlemsavgift. 

 Protokoll fört vid styrelsemöte i föreningen RegionDjursjukhuset Strömsholm 

 

§ 17  Skrivelse UT 

 Ingen skrivelse ut. 

 

§ 18  Aktivitetslistan 

 Årsmöte den 23/2 kl.19.00 i klubbstugan 

 Styrelsen beslutar att bjuda de medlemmar som kommer på lite förtäring och dryck. 

 

§ 19  Nästa möte 

      Styrelsemöte den 23 februari kl.19.00 

 

§ 20  Mötets avslutande 

       Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

 

 

Vid protokollet                                         Justeras 

                                                                                  

_________________                               __________________                                                            

Karin Kloos                                             Kjell Ryman    

Sekreterare   ordförande 

                        


