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Svenska hundklubben VSN styrelsemöte 

13 juni 2018  
 § 50 Mötet öppnas 

Ordförande Ingela Andersson öppnar mötet.  

 § 51 Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställd. 

 § 52 Val av justerare 

Anna-Karin Lewin vald till justerare.  

 § 53 Justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänt och underskrivet.  

 § 54 Ekonomi 

Samma som föregående protokoll.  

 § 55 Kalender 

Kalendern är genomgången på mötet och Martina har en kalender hemma som ska 
hängas upp på Hagby. 

 § 56 Åtgärdslistan 

Gått igenom och uppdaterat åtgärdslistan.  

 § 57 I förväg anmälda frågor 

a) Hagby 

Vi informerar om att vi har bytt plats för lokalklubben genom facebook och både 
lokalklubbens och centralklubbens hemsida. Behöver kolla upp eluttag.  

Snarast möjligt ska styrelsen träffas och gör iordning det rum vi har fått tilldelat på Hagby. 
Här ska möbler ställas in och vi behöver kolla upp möjligheterna att koka kaffe och dylikt i 
närhet av rummet.  

Det står stolpar kvar i Högsjö som behöver tas bort. Vi skulle såga av dem men det blir ett 
för stort arbete. Inger kollar om det finns någon runt Högsjö med traktor som kan hjälpa oss 
att dra upp stolparna med fundament och allt.  

Vi bör ordna någon typ prova på dag eller inflyttningsfest. För att visa att vi finns och locka 
människor. Vi ska fundera över hur och när det här ska ske – alla ska tänka till nästa möte 
och komma med förslag.  



Martina skickar ut ett mail genom mawik som meddelar att vi har flyttat.  

b) Instruktörer i höst  

För att inspirationen ska vara god måste vi få in mer nya aktiva medlemmar, att jobba med 
samma människor hela tiden gör att motivationen blir låg hos alla.  

Utställningen – ska vi använda anslag från Vistaprint? Blir det för sent?  

Möjligheten att ta in en instruktör från en annan lk. Köra en intensivkurs där man kör 4 
kurstimmar på en gång och 4 gånger istället för 8 gånger. Margaret från Eskilstuna, kolla 
upp om hon är villig att ha det här. Det här upplägget måste vara på helgen! Fundera och 
diskutera till nästa möte, se över olika alternativ och så tar vi ett beslut nästa möte.  

c) Kursstart  

Kursstarten är satt och eftersom vi måste kolla över instruktörer så kan vi inte besluta mer 
på denna punkt.  

d) Kursutbud  

Valpkurs, individuell lydnad, rallylydnad kommer hållas i höst. Vi behöver dela upp 
rallykursen i nybörjare och fortsättning för att kursen ska bli givande för alla.  

Det finns en önskan och ett mål att få igång nosework och liknande under vintern. Vi ska 
kolla med medlemmarna vad de vill göra och lägga energi på att hålla igång de 
medlemmar som går kurser under hösten.  

e) Facebook  

Vi ska ändra sekretessen så att folk kan se inläggen utan att vara medlemmar i gruppen, 
men inte kommentera. Det här gör vi för att det ska bli lättare för folk att hitta oss och finna 
intresse i vår grupp. Anledningen till att endast medlemmar ska få kommentera är för att 
locka människor att faktiskt gå med i gruppen samt att det blir lättare på admin att 
kontrollera flödet.  

f) PR  

Vi vill använda anslag från Vistaprint längre fram och vi har även diskuterat möjligheten att 
skicka ut vykort till folk i närheten av vår nya lokal. Martina väntar på svar från Vistaprint 
angående pris.  

Det är avgörande att vi gemensamt gör reklam för vår klubb genom att prata, sätta upp 
anslag, dela ut foldrar och dela evenemang med mera.  

g) Spårkurs 

Vi har en inplanerad spårkurs med Bula. Martina ska göra anslag som vi kan sätta upp, 
skickar det till hela styrelsen. Kontakta Zaima om man vill ha anslagen utskrivna och hämta 
där.  

Platser för att sätta upp anslag:  

Inger – odensbacken, st. mellösa, kilsmo, asker  

Anna-Karin – hampetorp, notboda 



Ingela – julita, österåker, baggetorp, marmorbyn  

Zaima – läppe, vingåker,  

Linda – katrineholm 

Martina – kumla, hallsberg 

Inger är med och jobbar med spårkursen, men kan inte delta på utställningen.  

h) Utmaningar 

Vi kommer göra små utmaningar till våra medlemmar som vi lägger ut på Facebook. Dock 
är vår facebooksida ganska död vilket gör att det är svårt att få igång.   

Om ingenting händer med utmaningen som ligger ute nu så lägger vi det här på is just nu, 
Ingela har koll på detta och tar eventuellt beslut om att pausa arbetet med uppdrag.  

Styrelsen måste se till att börja vara mer aktiva i gruppen, just nu är det bara Ingela och 
Martina som skriver. Samtliga uppmanas att bli mer aktiva för att få sidan mer levande och 
försöka få igång fler av medlemmarna.  

i) Hemsidan  

Hemsidan är under uppbyggnad. Martina har inlett ett samarbete med de som jobbar med 
en ny hemsida för Södertälje för att utbyta tankar och idéer kring användandet av hemsidan.  

Martina jobbar för att sjösätta hemsidan så snart som möjligt – det som saknas är bilder. 
Styrelsen MÅSTE skicka material.  

 § 58 Rapport från CS 

Det är många nya i CS och under det senaste mötet uppkom inget nytt.  

 § 59 Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

  § 60 Nästa möte 

23/7 18.30 plats ej klart.  

 § 61 Mötet avslutat 

Ordförande Ingela Andersson avslutar mötet. 


