
Protokoll  

Styrelsemöte 9 april 2018 

Närvarande: Ingela Andersson, Martina Andersson, Zaima Erlandsson, Linda 
Aronsson, Inger Van Bruggen, Anna-Karin Lewin och Patrik Andersson.  

 § 26 Mötet öppnas 

Ordförande Ingela Andersson öppnar mötet.  
 § 27 Fastställande av dagordning 

Punkterna ”stugan” och ”medlemsmodellen” läggs till i dagordningen. 

 § 28 Val av justerare 

Anna-Karin Lewin väljs till justerare för mötesprotokollet.  
 § 29 Justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänns.  

 § 30 Ekonomi 

Klubben har idag cirka 13.000kr på kontot. Därutöver har vi intäkter från 
utställningen som ännu inte kommit till vårt konto. 27.000kr ska föras över till VSN, 
men av dessa pengar ska ungefär 6000kr betalas ut för reseersättningar och inköp. 
Reseersättningarna som är godkända är cirka 800kr till Gabriella och cirka 1500kr 
till Roy. Den totala vinsten från utställningen är idag beräknad till cirka 21.000kr.  

 § 31 Kalender 

Ingela tog med sig en kalender som klubben kan använda. Martina tar ansvar för att 
fylla i den och ta med till klubbstugan till den 19 april när kurserna startar.  

 § 32 Åtgärdslistan 

Åtgärdslistan är genomgången och samtliga är underrättade om sina kvarstående 
uppgifter. Allt är påbörjat och några saker är även färdigställda.  

 § 33 I förväg anmälda frågor 



a) Utvärdering utställning  

Det finns mycket mat kvar från utställningen, men allting är nedfryst eller har lång 
hållbarhet och kommer därför kunna användas till nästa utställning eller andra 
evenemang. En anledning till att det blev mycket mat kvar var att människor hade 
svårt att hitta kiosken då den inte var utmärkt överhuvudtaget och trots försök att 
märka ut den och sprida vart den fanns under dagen var det många som inte 
nåddes av informationen. I framtiden ska det här åtgärdas genom att Patrik gör en 
skylt som kan ställas upp där vi har vår servering.  

Vi nåddes av ett förslag att gå runt och sälja färdiga smörgåsar, kaffe och dricka 
nära utställarna. I det här fallet hade detta förmodligen ökat försäljningen då 
serveringen fanns i ett annat hus än själva utställningen. Det är ett förslag vi tar med 
till kommande evenemang, dock kan det bli svårt att genomföra då det kräver mer 
folk och vi upplevt det svårt att finna människor som kan ställa upp och hjälpa till. Ett 
alternativ kan vara att kontakta ett fotbollslag eller liknande som kan hjälpa till, det 
innebär dock en kostnad som vi behöver se över.  

Under utställningen blev det ganska långa väntetider för en del. Det här ska göras 
mer givande genom att vi söker ha olika aktiviteter där framförallt hundarna och 
barnen har någonting att göra. Exempelvis att prova på olika aktiviteter som vi har 
på klubben samt fiskedamm och liknande för barn. Det hinder som finns är även här 
antalet engagerade funktionärer.  

Vi har mottagit en del klagomål från flera utställare angående den ena domaren på 
utställningen som inte ska ha skött bedömningen på ett bra vis. Styrelsemedlemmar 
har även observerat detta. Vid samtal med den berörda svarar hen att det inte riktigt 
var så som utställarna säger, men styrelsen är enig om att bedömningen inte sköttes 
enligt våra önskemål och beslutar att domaren inte kommer användas vid 
kommande utställningar inom SHK VSN även då hen är kompetent.  

Efter detta visade det sig även att vi behöver skapa en bättre kanal för att ta emot 
kritik. Idag hamnar kritiken på våra offentliga kanaler vilket kan bli tokigt. Martina tar 
på sig att ta fram ett förslag på kanal där vi kan ta emot kritik, både positiv och 



negativ.  
b) Utvärdering spårkurs  

Kort innan spårkursen hörde en deltagare av sig och kunde inte delta i kursen. Hens 
hund har råkat ut för livmoderinflammation och hen undrade om hen kunde få 
tillbaka betalningen då hen inte kunde delta på grund av det här. Ingela har hört av 
sig till deltagagaren och meddelat att hen får sina pengar tillbaka. Eftersom det här 
var en, för oss, ny företeelse så finns inget skrivet om hur situationen ska hanteras. 
Centralt finns dock en policy att veterinärintyg ska visas upp för att återbetalning ska 
ske (alt. Läkarintyg om föraren blivit sjuk/skadad). VSN kommer i fortsättningen följa 
den här policyn.  

I och med ovanstående händelse blev det ett fel i betalningen till Bula, instruktör för 
kursen, och han har fått en deltagaravgift för mycket. Ingela kommer kontakta 
honom om det här.  

Vi har mottagit positiv kritik från flera håll och utvärderar kursen som lyckad både 
inlärningsmässigt och utifrån hur arrangemanget runt omkring fungerade.  

c) Träningsgrupp i spår 

Ingela har påbörjat planeringen av en träningsgrupp i spår. Det som ska beslutas nu 
är huruvida gruppen ska förläggas på helger eller vardagkvällar. Förslaget är att 
förlägga gruppen på vardagar då vi under våren och hösten kommer ha kurser på 
söndagar och vi inte vill tvinga folk att välja mellan att delta i träningsgruppen och 
en kurs. Beslutet blir att första tillfället förläggs på en vardagskväll och därefter sker 
en kommunikation med deltagarna för fortsättningen.  

Inför varje tillfälle som gruppen träffas kommer Ingela förbereda ett innehåll. 
Deltagarna kan välja att göra annat, men det kommer finnas en färdig planering. Det 
kommer inte finnas något krav på att deltagarna ska ha gått kurs hos oss, men vi 
kommer arbeta för att motivera alla att gå kursen. Vi kommer ta en symbolisk summa 
för deltagande i träningsgruppen, 20 kr. Detta betalas kontakt eller via Swisch 
(Zaimas swisch kommer användas).  

d) Träningsgrupp lydnad  



Det har funnits en tanke om att starta en träningsgrupp i lydnad redan i maj, men 
eftersom det gör att deltagarna kan känna sig tvungna att välja mellan 
träningsgrupp och kurs (likt spårgruppen) vilket vi inte önskar. Därför kommer 
kursen gå som planerat och träningsgruppen dras igång efter att kursen har tagit 
slut. Detta kan även göra att de som gått kursen vill vara med i träningsgruppen. Ett 
nytt datum för detta kommer sättas längre fram, men gruppen ska starta under 
sommaren.  

e) Rallytävlingen  

Arbetsdatumet är satt till 1/7 2018.  

Lokalklubben Västerås kommer inte att ha någon träningtävling i år, vilket skulle 
kunna göra att deras medlemmar vill delta i en tävling hos oss. Det finns dock en 
påtaglig risk att de som vanligen tävlar i Västerås inte är villiga att åka till VSN, vilket 
tidigare försök att ha tävling visar på. Ett högt deltagarantal på vår kurs i rallylydnad 
vore en grund för att ett underlag för tävling ska finnas. Eftersom vi idag inte vet hur 
deltagarantalet är det svårt att se hur underlaget ser ut. Tidigare har vi även haft 
svårt att motivera våra deltagare att tävla.  

I dagsläget är underlaget litet och vi väljer därför att fokusera på att öka 
deltagarantalet till kurserna och skjuta tävlingen något på framtiden. Dock behöver 
detta bli av under hösten.  

f) Nya hemsidan  

Martina fortsätter att arbeta med den nya hemsidan och för att underlätta arbetet 
ska Ingela, som är ansvarig för hemsida och sociala medier tillsammans med 
Martina, lära sig hur den nya hemsidan fungerar. Martina ser till att Ingela får denna 
kunskap så snart som möjligt.  

g) Marknadsföring i Vingåker med omnejd 

Vi får indikationer på att människor i närheten av klubben inte vet att vi finns och 
verkar. Vi har alltså misslyckats med vår marknadsföring. Från början fanns ingen 
marknadsföring alls vilket vi idag måste ta igen.  

Nu ska vi fokusera på att få upp anslag, jobba med sociala medier och sprida oss 



online. För att skapa en möjlighet att synas genom gratis reklam ska några ringa runt 
till olika tidningar. Inger ringer en tidning som kommer ut runt Brevens Bruk och 
Martina kontaktar Katrineholms Kuriren och Sydnärkenytt. Martina föreslår att brev 
ska skickas ut till människor i klubbens omnejd där ett kort brev och vår folder ska 
finnas med. Till hösten finns även ett förslag att ta hjälp av ett företag för att skapa 
anslag för våra kurser som syns mer och drar till sig folk. Det skulle även ge ett mer 
professionellt intryck.  

Sociala medier är av största vikt och så snart som möjligt ska Ingela och Martina gå 
igenom en webbaserad kurs om sociala medier via Google. Den här utbildningen är 
gratis.  

Vi behöver även tänka på att skicka allt till Studiefrämjandet då vi kan få hjälp av 
dem att sprida våra evenemang.  

h) Prova på dag 

Nu på söndag har vi en prova på dag, men endast två personer har anmält intresse 
till det här. Därför kommer evenemanget att ställas in och flyttas till tidig höst (i god 
tid innan kursstarterna i höst). Det är mycket viktigt att dagen blir av under hösten.  

i) Stugan  

Det har uppstått problem med de som äger den stuga vi hyr. Det är numera svårt att 
boka in tider att vara där och det ska ske en renovering vilket kommer innebära en 
hyreshöjning samt att hundar inte längre får befinna sig i stugan. Vi behöver därför 
hitta ett annat alternativ.  

Senast 1 juni måste även stugan tömmas på allt som tillhör hundklubben. Detta 
kommer göras helgen innan 1 juni.  

Ingela har haft kontakt med Anne Montogomery och en möjlighet att samarbeta med 
en annan hundklubb har uppkommit. Ingela kommer ta kontakt med hundklubben 
och ser över möjligheterna till samarbete och vad det skulle innebära för oss och 
dem.  

Martina ger följande förslag på platser som kan vara av intresse: fotbollsplanen i 



Kilsmo, fotbollsplanen i Brevens Bruk samt fotbollsplanen och närliggande 
anläggning i Österåker. Samtliga platser har närhet till skog och det finns någon 
form av stuga och serveringsmöjligheter. Martina kollar upp Kilsmo och Brevens 
bruk medan Ingela kolla upp möjligheterna i Österåker.  

j) Mentorskap  

Rapport från gruppen som kommer jobba som mentorer under våren.  

Martina har varit drivande i det här arbetet och har även ansvar för det. Hon kommer 
vara den som deltagarna ombeds kontakta om saker de inte vill ta just under 
kurstillfället.  

Det blev idag klart vem som tar hand om vilken kurs och Martina kommer vara 
mentor på valpkursen, Inger har hand om rallylydnadskursen och Anna Olors 
kommer ta hand om kursen i lydnad.  

Under mötet med mentorerna kom en fråga upp där eventuell rabatt på kursavgiften 
efterfrågades. Ingen av mentorerna har egentligen krävt detta utan lyfte endast en 
undran. Utifrån hur vår klubb ser ut idag med få medlemmar och svårt att aktivera 
folk så kommer vi inte erbjuda någon rabatt på kurser för varken mentorer eller 
instruktörer.  
 § 34 Rapport från CS 

Under senaste mötet med CS fokuserades förberedelser för årsmötet som hålls om 
två veckor. Det beslut som fattades utöver detta var att priserna för interndebitering 
har höjts.  

 § 35 Övriga frågor 

Inga övriga frågor uppkom.  

  § 36 Nästa möte 

Nästa möte är planerat till 14/5 klockan 18.30. Mötet kommer hållas på 
Studiefrämjandet i Vingåker.  

 § 37 Mötet avslutas 



Ordförande Ingela avslutar mötet.  

 

…………………………………………………..  
………………………………………………….. 
Ordförande, Ingela Andersson  Sekreterare, Martina Andersson  

………………………………………………….. 

Justerare, Anna-Karin Lewin  


