
SVENSKA HUNDKLUBBEN 

Västeråsavdelning  

Protokoll från styrelse- och funktionärsmöte 2010-05-23 

 Närvarande: Kjell Ryman, Linnea Strandberg, Agneta Ramstad, Ulla Öhrberg 

Rönnmo(närvarande tom §59), Emma Ernstdotter, Åse Bech Springfeldt , Anneli Söderström, 

Anders Westling och Susanne Ahlén.  

Lämnat återbud: Björn Svensson, Lars-Ove Schilström , Mallan Swärd och Karin Kloos 

 §56      Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

§ 57     Fastställande av dagordning  

Dagordningen godkändes  

 § 58     Justering av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från mötet 2010-04-11 bordlades till nästa möte 

a) Val av sekreterare Linnea Strandberg 

 § 59     Rapporter  Ekonomi 

 Klubben har 37704,79 kr på pluskonto.  

Någon har betalat in 267kr den 19/5 

Kjell redovisar vilka som har betalt sin kursavgift samt handkassorna. 

Annika ordnar en litteraturlista vilka böcker som ska köpas in och det bordläggs till nästa 

styrelsemöte. 

Köpa in säck och tunnel till agility. 

Beslut att köpa in tunnel och säck. 

Spårmarkeringar och spårapporter 

Beslut att köpa in spårmarkeringar och spårrapporter. 

Långa koppel till kursverksamheten. 

Beslut att köpa in 5 stycken långa nylonkoppel. 

 § 60     PR-Kommitté 

   Sussie hör med Hans Svensson om han kan hjälpa oss med hemsidan. 

   Ösby - dagarna 29/5 Anneli närvarar från SHK 

   Ta fram mera PR material. 

  



§ 61     Instruktörsansvarig 

Instruktörsmöte den 8/6 kl. 18.00  Diplomutdelning kl.19.00  

§62      Kursansvarig 

Sussie berättade att de har startat en kurskommitté där de diskuterar valp, grund  och 

allmänlydnad. Det ska se lika ut på alla avdelningar.        

§ 63     Utbildningsansvarig 

 Sussie redovisar att UBK har fått två kurser till hösten 2010: 

Hundproblem och dess lösningar   2 dagar 23-24/10 kostnad 1300kr/person instruktör Memea 

Mohlin i Uppsala. 

Tävlingslyndnadsinstruktör  

5 dagar 14-15/8, 28-29/8 och 17/10 kostnad 2200kr/person 

instruktör Jan-Lennart Anderson och Anki Andersson ort saknas 

Sussie anmäler Anders, Kjell och Sussie till hundproblem med dess lösningar och Emma och 

Annika till TLI. 

Kjell hör även med Ulla Nilsson på studiefrämjandet om vi kan få hjälp med kostnaden. 

Agneta R kontaktar Christer Häggström om en utbildningshelg i augusti / september 

Bordläggs till nästa möte. 

 § 64     Köksansvarig 

 Åse har köpt in bullar som finns att ta fram vid kurser och tävling.                       

§65      Stugfogdeansvarig 

Vatten och avlopp kopplas samman i veckan som kommer. 

 Kjell kontaktar killen som skulle ordna med elen. 

Förra arbetshelgen var toppen.  

Tack till Stefan som sköter gräsklippningen det fungerar toppen bra. 

Arbetshelg 19/6 och 3/7 kl.10.00 

 § 66     CS, CTK, UBK rapporter och protokoll 

CS – Kjell redovisade från mötet. 

CTK – Sussie redovisade från CTKs mötes protokoll. 



UBK – ingen rapport 

Finns protokoll på huvudklubbens hemsida. 

§ 67     Tävlingsansvarig 

 LKM ska redovisa på en kassa/lydnads rapport som ges till Björn. 

 § 68     Arbetsprovansvarig 

 Spårprov den 13/6 anmälan sker på huvudklubb hemsidan. 

§ 69     Agilityansvarig 

Kjell kontaktar företaget där slalom hindret är inköpt och hör med reklamation. 

 § 70     Övrigt att rapportera 

 Agility hindren är på väg att bli klara. 

 § 71     Skrivelser IN 

Inga skrivelser in. 

 § 72     Skrivelse UT 

Ingen skrivelse ut. 

 § 73     Aktivitetslistan - Angelägna ärenden 

Ge Sussie material till Allehunda senast den 30/6 

 Bildtävling i Allehunda Anneli ordnar det till Sussie. 

§ 74     Övriga frågor 

Anneli tog upp om man skulle kunna ha ett samarbete med blandras klubben i Stockholm. Anneli 

tar reda på om intresse finns. 

§ 55     Nästa möte 

Måndagen 21/6     kl.18.30        Häpplinge 

 § 56     Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

  Vid protokollet  Justerare 

_________________                             __________________ 

Linnea Strandberg                                   Kjell Ryman                                

Sekreterare                                             Ordförande 


