
Styrelsemöte VSN 2018-03-07 

Närvarande: Ordförande Ingela Andersson, vice ordförande Inger van Bruggen, kassör Zaima 

Erlandsson, sekreterare Linda Aronsson, ledamot Martina Andersson, ledamot Anna-Karin 

Lewin. 

§ 14 Mötet öppnas 

Ordförande Ingela Andersson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 15 Fastställande av dagordning 

”Hemsidan”, ”Utträde”, ”Kurser”, ”Förråd i stugan” samt ”Delegater årsmöte” läggs till under 

”I förväg anmälda frågor” 

§ 16 Val av justerare 

Anna-Karin väljs till justerare. 

§ 17 Justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll justeras. 

§ 18 Ekonomi 

VSN hade 22400:- i kassa och bank den 28 februari.  

§ 19 Kalender 

VSN behöver ny kalender till stugan, Ingela fixar.  

Martina kollar upp om det finns någon bra ”Word”-mall. 

§ 20 Åtgärdslistan 

Martina uppdaterar åtgärdslistan. 



§ 21 I förväg anmälda frågor 

a) Utställning 

- Det kommer att finnas möjlighet att ha kiosk/matservering i ett hus bredvid 

ridhuset. 

- Zaima kollar upp med banken hur mycket det skulle kosta att skaffa swish till 

VSN. 

- TPs och Alac tillkommer som sponsorer. Styrelsen arbetar vidare med sponsorer. 

b) Träningstävling rallylydnad 

Styrelsen beslutar att försöka arrangera banträning med feedback (rallylydnad) helgen 

v.26. 

c) Lydnad 

Styrelsen diskuterar huruvida och isåfall på vilket sätt VSN ska satsa på lydnad. 

Styrelsen pratar om att starta upp en träningsgrupp i lydnad (riktning mot 

tävlingslydnad) med uppstart genom en temadag. 1 maj 15.00-17.00 preliminärbokas. 

d) Upplägg spårgrupp 

Spårgruppen kommer att starta upp igen efter spårkursen. 

e) Föreläsning 

Idén om att bjuda in föreläsare bordläggs tillsvidare, då de föreläsare som skulle vara 

intressanta för ändamålet kostar för mycket. 

f) Uppgiftsfördelning Linda/Martina 

Martina kommer att återta arbetet som sekreterare och Linda kommer att ägna tid åt 

andra skrivarbeten som exempelvis klubbens kursplaner. 



Styrelsen tar även, efter vidare diskussioner, ett enhälligt beslut om att Patrik 

Andersson ska ingå i styrelsen som andre suppleant. 

g) Hantering av deltagarrekrytering till kurs för annan klubb 

Styrelsen diskuterar hur deltagarrekrytering för andra klubbars räkning under VSN:s 

aktiviteter ska hanteras. Handlingsplanen är att ta berörda personer åt sidan och 

förklara varför det inte är okej. 

h) Klubbens presentation 

VSN behöver en kortare presentation till den centrala hemsidan. Martina skriver ihop 

ett förslag. 

i) Hemsidan 

Martina presenterar den nya hemsidan. 

j) Utträde 

VSN kontaktar de som ej har förlängt sitt medlemskap i klubben och ser vad detta 

beror på. 

k) Kurser 

Styrelsen diskuterar hur VSN:s kurser skulle kunna förbättra och hur instruktörerna 

ska tänka när de planerar sina kurser. Linda och Zaima tar med sig förslagen till 

kursplaneringen. 

l) Förråd i stugan 

Inger informerar om hur det ser ut med material etc. i stugan. Styrelsen beslutar att det 

ska finnas en lista i stugan över allt material, förbrukningsvaror etc. som ska finnas i 

stugan inför kursstart. Inger och Anna-Karin skriver ett förslag. 

m) Delegater årsmöte 



Zaima kollar upp hur många delegater VSN får skicka till årsmötet. Zaima, Martina, 

Tim, Linda och troligtvis Ingela kan åka. 

§ 22 Rapport från CS 

Inget att rapportera 

§ 23 Övriga frågor 

Ingela påminner om att det den 19 mars 18.30 kommer att hållas ett möte för planering av 

spårkursen samt utställningen. Mötet hålls i Studiefrämjandets lokaler i Vingåker. 

§ 24 Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas den 9 april 18.30 i Studiefrämjandets lokaler i Vingåker. 

§ 25 Mötet avslutas 

Ingela Andersson avslutar mötet och tackar för visat intresse. 

Ordförande:     Sekreterare: 

_____________________________  _____________________________ 

Ingela Andersson   Linda Aronsson 

Justerare:     

______________________________    

Anna-Karin Lewin   


