
 

Protokoll Svenska hundklubben VSN 

17 januari 2018  

Närvarande: Ingela Andersson, Martina Andersson, Linda Aronsson, Anna-Karin 
Lewin 

Meddelat frånvaro: Zaima Erlandsson, Inger Van Bruggen 

§ 85 Mötet öppnas 

Ordförande Ingela Andersson öppnar mötet.  

§ 86 Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställd.  

§ 87 Val av justerare 

Anna-Karin Lewin vald till justerare.  

§ 88 Justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänt.  

§ 89 Ekonomi 

Kontoutdrag 24109kr 

§ 90 Kalender 

Genomgång av närliggande händelser samt sammanställning av planeringsträff.  

§ 91 Åtgärdslistan 

Genomgått listan och kollat av uppgifter. Styrelsemedlemmarna ska söka genomföra 
givna uppgifter så snart som möjligt.  

§ 92 I förväg anmälda frågor 

a) Träningstävling rallylydnad 

Det är klart att Marie Grundsten kommer vara domare på denna träningstävling. Även 
beräknat att det krävs 13-14 deltagare för att få ihop tävlingen ekonomiskt, baserat på 
kostnad för ridhuset och domare.  



Vi behöver komma igång ordentligt med reklamen för arrangemanget. Martina 
Andersson gör anslag som skickas ut snarast möjligt. Ingela Andersson gör 
evenemang på facebook samt lägger upp reklam på instagram.  

Vi behöver fem personer som hjälper till med arrangeringen av evenemanget. Ingela 
Andersson, Martina Andersson, Tim Olsson, Linda Aronsson, Anna-Karin Lewin är 
klara. Anna Olors kommer eventuellt hjälpa till med arrangemanget.  

För fika behöver kollas upp vad vi har för möjligheter att koka korv/kaffe m.m. i 
ridhuset, eller i nära anslutning. Detta kontrollerar Ingela Andersson. Efter detta ska 
det även kollas över vilken utrustning som finns samt vad vi behöver låna.  

b) Utställning  

Martina Andersson ska omgående göra anslag för utställning och skicka ut dessa 
till styrelsemedlemmarna. Evenemang och reklam på sociala medier och hemsida 
ska göras omgående, Ingela Andersson sköter detta.  

VSN står för sekretariatet vid denna utställning, här kommer Ingela Andersson ta 
ansvaret samt ta hand om vaccinationskontroller. UK står för domare och 
ringsekreterare.  

VSN behöver fylla följande platser: 1 parkeringsvakt, 3 personer för serveringen, 
1 som sköter lotteri.  

Det behöver skaffas sponsorer, både för lotteri och utställningspriser. Detta 
behöver samtliga medlemmar i styrelsen ta tag i.  

c) Dokumentation för årsmöte  

Ingela skriver verksamhetsberättelse. Zaima gör en ekonomisk redovisning. All 
dokumentation är då under kontroll.  

Genomgång av ledamöter, omval och sittande.  

d) Kallelse till årsmöte  

Kallelse till årsmötet ska vanligen ske via Våra hundar, detta kommer inte bli av 
på grund av strul runt tidningen.  

Utlysningen av mötet kommer nu ske via: centrala hemsidan, lokalklubbens 
hemsida, facebook, instagram och mail till samtliga medlemmar i VSN. Det 
saknas mailadress till två medlemmar, dessa kommer få kallelse via post.  

e) Nya hemsidan  



Martina Andersson har börjat med arbetet för en ny hemsida, denna presenteras 
och styrelsen får komma med åsikter. Färgen ska bytas och en sida för blogg/
aktuellt ska läggas till, men i övrigt fortsätter Martina på inslaget väg.  

f) Shk-andan  

Från det profileringsprojekt som genomförts i SHK har en grupp konstruerat en 
kort sammanställning av vad SHK-andan är och innebär. Syftet är att det ska vara 
lätt för alla lokalklubbar att arbeta utifrån SHK-andan samt att alla medlemmar 
enkelt ska kunna ta del av vad det egentligen innebär.  

Detta förslag gås igenom och styrelsen kommer överens om att detta är ett bra 
förslag på definition av SHK-andan.  

g) Mallar  

Martina Andersson har gjort mallar för kursanslag samt kallelse till kurs. Dessa 
gås igenom och godkänns med mindre ändringar.  

h) Samverkan i östernärke 

Vi kommer gå med i Samverkan i östernärke för möjligheten att lägga ut annonser 
i Östernärkebladet. Kostnad: 200kr per år.  

i) Regler för tävlingslydnad  

Styrelsen har gått igenom förslaget till förändring i regler för tävlingslydnad.  

§ 93 Rapport från CS 

Ingela Andersson deltog inte i senaste CS-mötet, ingen rapport avläggs. Hänvisning 
till protokoll på centrala hemsidan.  

§ 94 Övriga frågor 

Brev till avhoppare – en liten justering ska göras. Linda Aronsson sammanställer detta 
till en mall till brev och skickar till Martina Andersson.  

Fem punkter för vad VSN är och gör – samtliga går igenom dessa och tar med sig sina 
tankar till nästa styrelsemöte.  

§ 95 Nästa möte 

1 mars 2018 kl. 18.30 i Studiefrämjandets lokaler.  

§ 96 Mötet avslutat 

Ordförande Ingela Andersson avslutar mötet.  



 

………………………………  ………………………………   ……………………………… 
Ingela Andersson, ordförande  Martina Andersson, sekreterare Anna-Karin Lewin, justerare  


