
Styrelsemöte vid Svenska Hundklubben 
Uppsalaavdelning

    2010-04-21 Moralund

Närvarande: Thomas Lange, Helen Gustavsson, Bo Lilje, Anita Lundquist, 

Frånvarande: Stina Edling, Margareta Norin, Pertti Karonen

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

§23 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.

§24 Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Bo Lilje

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

§26 Ekonomirapport
Ekonomirapporten lades till handlingarna.

För att kunna utjämna planen behövs jord. Jord är beställd och kommer att köras ut 
till klubbstugan. Tommy Östlund har ordnat en person som hjälper till med 
markberedningen.
Beslut: Vi avsätter 3000 kr för markberedning, räcker inte detta tas frågan upp 
igen.

§27 Funktionärsmiddag
Funktionärsmiddag 7 maj, 
Beslut: Vi betalar 200 kr/person till middagen.

§28 Kurser

En kursare som har haft skabb på sina 2 hundar och missat kurserna på båda 
hundarna får komma resterande gånger och betala halva kursavgiften (-300 kr som 
de vann i höstas) eller så får de ha sina kurser tillgodo nästa termin. Vill de inte gå i 
höst får de pengarna tillbaka.

Susan Gustavsson kommer att köpa in klickers för att använda på klubben.

§29 Handlingsplan
Vi gick igenom handlingsplanen som vi fått av CS. 
Vi satte upp SHK Uppsalas handlingsplan med 1-3 års mål.
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§30 Rapporter 
CS
Bo Lilje är med i CS i år, har varit med på ett telefonmöte.
 
UBK
---

            CTK 
---

Lokala kommittéer

Tävlingskommittén
Vi har förtur att få hyra Jälla ridhus höst/vinter 2010-2011. Det kommer att 
anordnas av tävlingskommittén. Det kommer att bli som ett öppet hus-tillfälle med 
mycket individuell träning med 2 instruktörer varje gång. Alla kommer att få ta 
med eget fika. Detta kommer att annonseras ut på hemsidan. Susan Gustavsson 
skickar ut ett brev till alla som anmält sig.

Susan har också pratat med Dog Access som kommer ut till Moralund och har 
försäljning av hundartiklar under utställningen 15 maj och slutprovet 6 juni.

Innemiljö
Pertti Karonen har lagt färdigt golvet i stora salen, mycket snyggt. Nu behöver vi 
bara tassar till stolarna för att undvika skrapmärken.

Övriga rapporter
Ringträning kommer att hållas av Margareta Foyer med start 22 april.

§31 Övriga frågor
---

§32 Nästa möte
Onsdag 19 maj kl 18.30

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

Uppsala 2010-04-27

………………………. ………………………… …………………………
Thomas Lange Bo Lilje Anita Lundquist  
Ordförande Justeringsman Sekreterare
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