
Protokoll  

Den 14 maj 2018  

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

Meddelat frånvaro: Patrik Andersson, Inger Van Bruggen. 

§ 38 Mötet öppnas 

Ingela Andersson öppnar mötet. 

§ 39 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställd.  

§ 40 Val av justerare 

Anna-Karin Lewin vald till justerare.  

§ 41 Justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll justerat.  

§ 42 Ekonomi 

Sammanställning från utställning: 12250kr. Det kommer även tillkomma 6500kr för 
rosetter som inte blev sålda under utställningen.  

Resultatet i dagsläget ca. 15600kr. Egna kapitalet ca. 41000kr.  

§ 43 Kalender 

En kalender är iordninggjord och ska sättas upp i där vi kommer hållas.  

§ 44 Åtgärdslistan 

Gått igenom åtgärdslistan.  

§ 45 I förväg anmälda frågor 

a) Resultat från enkät  

Resultaten är genomgångna. Martina gör en sammanställning på det viktigaste. 
Martina kommer även ta fram förslag på åtgärder.  

En sak som kommit fram är att strukturen är för dålig och en sak vi ser här är att vi 
inte håller tiden på kurserna. Det här måste åtgärdas och en möjlighet är att ta 



teorin utomhus med våra hundar. Den teorin som inte lämpar sig att ta ute på 
planen kan klumpas ihop till ett tillfälle.  

b) Beslut stuga/lokal  

Julita – 500 kr per månad. Kräver en hel del underhåll, bland annat gräsklippning 
m.m.  

Föreningsgården i Hampetorp – säger nej på grund av en granne som redan nu 
tjafsar om precis allt. Problemen kommer bli för stora för både oss och föreningen 
som har föreningsgården.  

Ridhuset Katrineholm – vi blir bokade för ridhus och paddock och det kostar 200kr 
per timme. Om vi vill använda klubbstugan så betalar vi 100 kr för stugan. Fördelen 
är möjlighet till nya medlemmar och att vi kan vara där året runt. Vi har heller inget 
ansvar för underhåll.  

Bygdegården i Lännäs – 600 kr per gång i hyra. De har danskurser där och det kan 
därför bli svårt med allergier, ingen kan lova att vi faktiskt får vara där med 
hundarna.  

Fotbollsplanen i Österåker – vi vet inte om vi blir inbjudna.  

Eftersom vi inte längre kommer ha tillgång till lokalen i Högsjö kommer utställningen 
i augusti flyttas till Holmens ridshus i Katrineholm. Samtliga berörda informeras 
omgående.  

c) Nya hemsidan – material  

För att kunna färdigställa den nya hemsidan till VSN så måste det komma in 
material. Framförallt bilder saknas i nuläget. Martina tar på sig ansvaret att skriva 
texterna som ska finnas på hemsidan. I övrigt ska material skickas till Martina 
omgående så att hemsidan kan komma i drift snarast.  

På hemsidan kommer kurserna presenteras. Här finns ett problem i att vi saknar 
ledare och därför har svårt att få igång alla kurser som vi hade önskat. Möjligheten 
finns för en enskild lokalklubb inom SHK att besluta att använda kunniga människor 
som saknar instruktörsutbildning som ledare för kurser. Frågan tas upp på nästa 
möte.  

d) Marknadsföring inför kurser/event 

VSN behöver få in mer aktiva medlemmar i klubben. Därför behöver vi göra en ny 
satsning på marknadsföring. Det blir även aktuellt igen med tanke på att vi kommer 
behöva flytta verksamheten.  



Tidigare har det beslutats att vi ska skicka personliga brev med information om 
klubben till hundägare i vår omedelbara närhet. Vi ska dock kolla upp om det finns 
möjlighet att använda exempelvis Vista Print för att få färdiga vykort att skicka ut. 
Detta för att det bör tilltala mer med ett vykort än ett brev. Det fångar även fler 
personers uppmärksamhet. Martina kollar upp möjligheter och pris.  

Vi vill även göra om vår Facebook-sida något. Idag är det en sluten grupp vilket gör 
att endast medlemmar kan se våra inlägg och evenemang. Det här behöver vi 
ändra på, men vi vill fortfarande behålla kontrollen över vilka som kan skriva på 
sidan. Precis samma fråga arbetar Martina just nu med mot centrala SHK och 
kommer därför även ta in VSN i det här arbetet. Vi behöver även utveckla våra 
kunskaper kring sociala medier mer för att få ut mer av marknadsföringen här. 
Martina och Ingela kommer gå en gratis onlinekurs till att börja med då dem är 
ansvariga i områdena PR och Hemsida.  

e) PR 

Martina är ansvarig för PR och kommer med förslaget att vi bör investera i mer 
iögonfallande och professionella anslag inför kurser och större evenemang. Hon 
kollar upp priser för att beställa större och mer professionella anslag inför höstens 
kurser. Ett förslag är även att vi ska börja sprida flyers på olika platser där 
hundägare befinner sig.  

§ 46 Rapport från CS 

Efter årsmötet sitter nu en ny styrelse. För att se vilka som blev invalda kan 
protokollet från CS årsmöte 22 april 2018 läsas. Detta finns att finna på hemsidan.  

Det har först en del diskussioner kring huruvuida vi ska fortsätta arbeta med MG 
Event. Det är nu beslutat att SHK kommer fortsätta sitt samarbete med MG Event 
när det kommer till utställningar. Det blir gällande för samtliga lokalklubbar och är 
inte valfritt.  

Beslut är även taget att lokalklubbarnas ordförande kommer bli inbjudna till 
styrelsemöten i CS för en ökad insyn i arbetet där. Det här påverkar dock inte VSN 
då ordförande Ingela redan är ledamot i CS.  

§ 47 Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

§ 48 Nästa möte 

Nästa möte är satt till: 13 juni 2018 kl. 18.30 Studiefrämjandets lokaler.  

§ 49 Mötet avslutat 

Ordförande Ingela Andersson avslutar mötet. 



 

…………………………………………..            ………………………………………….              
………………………………………….. 

Sekreterare Martina Andersson        Ordförande Ingela Andersson           Justerare Anna-
Karin Lewin


