
Styrelsemöte vid Svenska Hundklubben 
Uppsalaavdelning

    2010-06-22 Moralund

Närvarande: Thomas Lange, Bo Lilje, Stina Edling, Margareta Norin, Anita Lundquist

Frånvarande: Pertti Karonen Helen Gustavsson,

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

§48 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.

§49 Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Stina Edling

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

Kommentarer:
Försäljning av ensamrätt vid utställningar har diskuterats på CS och Bo Lilje ska 
kolla med Handelskammaren om man får ha ensamrätt. 

Det är färre ekipage på utställningar och utställningskommittén kommer att ha en 
dialog med resp. avdelning före utställning.
För att få fler anmälningar till utställningar kommer Anki Andersson och Jan-
Lennart Andersson i Södertälje att starta ett koncept ”Hur gör man när man går på 
utställning” detta kommer att vidarebefordras till oss.

§51 Ekonomirapport
Vi gick igenom ekonomin och vi ligger rätt bra till. Ekonomirapporten lades till 
handlingarna.

§52 Funktionärsmöte
Lotten Berglund (rookie) och Emma Larsson (vardagslydnad) kommer att vara 
aspiranter till hösten. 
Veterinärkväll och Första hjälpen-kurs kommer att tas bort från valpkursen och vi 
kommer istället att anordna dessa träffar separat.

Vi startar höstens kurser 22 aug trots att det blir lite tight om tid. 
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§53 Utbildning

Tävlingsinstruktörsutbildning, 3 tillfällen under hösten. Maria Karlsson vill gå men 
anses vara så långt framskriden i sin graviditet att det är bättre hon väntar till nästa 
kurs.
Hundproblem med Memea Mohlin, 23-24/10. 8 st instruktörer är anmälda. 

§54 Kurser
Beslut: Återbetalning av kurser:
Maria Karlsson och Maria Alm, sökkurs.
Siv Andersson grundkurs. 

Beslut: Alla instruktörer som håller kurs får, under samma termin som de har kurs, 
gå en annan kurs gratis med sin hund. Man får då gå alla kurser som hålls i 
Moralund men ej sök och spår som är beroende av mark. Då instruktörer anses 
kunna så pass mycket att de inte tar för stor tid av instruktören som håller kursen, 
går de kurs utan att ta en plats för andra kursdeltagare (t ex vill man ha 8 st på kurs 
går instruktör som nr 9). 

§55 Agility
Det har bildats en agilitykommitté i SHK som ska hålla egna tävlingar och går 
under CTK.

Thomas Lange skickar ett mail till Marie Mattsson med en förfrågan om vi kan få 
hjälp att dra igång en agilitykurs i Uppsala.

§56 Rapporter 
CS
CS har haft möte och protokoll kommer.
 
UBK
TLI-utbildning (tävlingsledarinstruktörsutbildning) 3 helger under hösten 
Hundproblem, Memea Mohlin 23-24/10

            CTK 
RM
RM kommer att hållas i Södertälje 25 september.
Landskamp
5 september i Morokulien

Lokala kommittéer
Innemiljö
Städdag 4/7

Utemiljö
Thomas undersöker om det går att samordna gräsklippningen bättre.

Övriga rapporter
---
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§57 Övriga frågor
---

§58 Nästa möte
Måndag 16 aug kl 18.30

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

Uppsala 2010-07-05

………………………. ………………………… …………………………
Thomas Lange Stina Edling Anita Lundquist  
Ordförande Justeringsman Sekreterare
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