
Protokoll styrelsemöte Svenska hundklubben VSN 

Den 25 juli 2018 kl. 18.30 Hagby 

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

Meddelad frånvaro: Patrik Andersson, Zaima Erlandsson, Inger Van Bruggen.  

 § 62 Mötet öppnas 

Ordförande Ingela Andersson öppnar mötet och hälsar närvarande välkomna.  

 § 63 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs.  

 § 64 Val av justerare 

Anna-Karin Lewin väljs till justerare för mötesprotokollet.  

 § 65 Justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll justerat och godkänt.  

 § 66 Ekonomi 

Kassör Zaima Erlandsson hade inte möjlighet att delta på mötet och skickade därför 
sammanställning av ekonomin.  

Ekonomin är fortsatt stabil och inga förändringar har skett sedan föregående möte. 
Idag finns 40.000kr i kassan.  

 § 67 Kalender 

Kalendern finns fortfarande hemma hos Martina Andersson, men ska hängas upp 
på Hagby så snart som möjligt.  

 § 68 Åtgärdslistan 

Åtgärdslistan har gåtts igenom, det finns för närvarande inga nya punkter. 
Styrelsemedlemmarna uppmanas återigen att ha koll på åtgärdslistan och 
uppdatera Martina Andersson när punkter är åtgärdade.  

 § 69 I förväg anmälda frågor 

a) Hur vill vi ha facebooksidan?  



För att få så bra reklam för vår hundklubb som möjligt via vår facebook behöver vi vara 
överens om hur vi vill att arbetet ska fungera och hur vi ska gå till väga för att nå våra tankar 
med facebookgruppen.  

För att skapa lite mer kontroll över gruppen har beslut tagits att samtliga inlägg ska 
godkännas innan publicering.  

Idag uppfattar Ingela Andersson och Martina Andersson, som ansvarar för 
facebookgruppen, att våra inlägg försvinner bland de många inläggen som kommer från 
den centrala organisationen. Det här behöver vi tänka över hur vi ska hantera. Självklart ska 
inläggen från centrala finnas kvar, men kanske kan det hanteras annorlunda? Samtliga 
styrelsemedlemmar ska tänka till kring detta och sedan tas frågan upp igen under nästa 
möte.  

b) Presentation till hemsidan  

Martina Andersson har skapat en ny hemsida för klubbens räkning och den är nu 
publicerad. För att få en bättre sida med styrelsemedlemmarna har Martina Andersson 
efterfrågat en presentation och en bild från alla styrelsemedlemmar, men dessa har uteblivit 
från alla utom Ingela Andersson. Därför efterfrågan Martina Andersson dessa igen. Samtliga 
medlemmar uppmanas att skicka detta till Martina Andersson snarast.  

c) Bilder till hemsidan  

För att få en mer levande och tilltalande hemsida så behöver vi använda oss av mycket 
bilder. Martina Andersson har nu använt de bilder hon fått in efter tidigare efterfrågning. Nu 
behövs fler eftersom endast Ingela Andersson har skickat in bilder.  

För att visa upp att vi är en klubb där alla hundar är välkomna är det viktigt att även vår 
hemsida reflekterar det här och i och med att ha bilder på många olika hundar skapar vi en 
bild av att fler är välkomna och även deltar. I nuläget finns endast några få hundar med på 
bilderna.  

Samtliga medlemmar uppmanas att snarast skicka fler bilder till Martina Andersson. Vi 
behöver även arbeta tillsammans för att ta bilder när vi har evenemang för att kunna 
uppdatera både hemsidan och sociala medier. Det är även viktigt för att visa att vi är en 
aktiv klubb.  

d) Sockendagen 

I Österåker hålls ett årligt evenemang vid sockenstugan där vi har möjlighet att visa upp 
oss. Dock sammanfaller sockendagen det här året med vår utställning (4/8) och därför 
kommer klubben ha svårt att skicka någon representant till sockendagen. Vi lägger därför 
detta på is i år, men Martina Andersson ska kolla om det finns möjlighet att få med någon 
mer bekant så kanske vi eventuellt kan delta på sockendagen. 

e) Var är engagemanget?  

Engagemanget i klubben är just nu lågt. Engagemanget är avgörande för klubbens 
verksamhet och därför söker Ingela Andersson ett ökat engagemang hos 
styrelsemedlemmarna. I nuläget är det endast ett fåtal styrelsemedlemmar som tar på sig 
uppgifter som uppkommer och detta kommer inte hålla i längden eftersom det kommer göra 
att klubben inte kan utvecklas.  



Styrelsens engagemang är även avgörande för att få ett engagemang hos medlemmarna. 
Idag är engagemanget lågt och vi behöver verkligen arbeta för att få fler medlemmar att bli 
engagerande. Första steget är att hålla sociala medier och hemsidan samt jobba för att 
hålla engagemanget i styrelsen uppe.  

f) Tematräningar  

Ingela Andersson presenterar ett förslag att hon ska hålla tematräningar för klubbens 
räkning där medlemmar (och nya hundägare) kan komma och prova på och träna olika 
saker så som aktivering, nosarbete eller liknande.  

Förslaget är i stora drag att Ingela Andersson själv håller i träffarna och planerar dem. 
Träffarna ska vara en gång i månaden och kosta endast en symbolisk summa – dock något 
högre för dem som inte är medlemmar. Syftet är att hålla igång medlemmarna och även 
locka nya människor till klubben. Tröskeln ska vara låg och det ska vara enkelt och 
lockande att delta.  

Martina Andersson ser även att det är en möjlighet att koppla samman tematräningarna 
med aktiviteten på facebook genom att fortsätta diskussioner på facebook, sprida eventet, 
dela innehåll från träningarna samt öppna upp mer för att få medlemmarna att vara mer 
aktiva på facebook.  

g) Utställning  

Det har uppkommit ett visst manfall inför utställningen, men nedan följer planeringen för 
uppgifterna under dagen:  

Kök- Martina Andersson och Anna-Karin Lewin 

Parkering – Patrik Andersson och Tim Olsson  

Sekretariatet – Ingela Andersson och Zamia Erlandsson  

Inropare – Linda Aronsson, här saknas en person vilket måste lösas på plats.  

Eftersom det råder grillningsförbud i nuläget och spisen på plats är liten och svår att steka 
hamburgare på så kommer vi inte ha möjlighet att ha hamburgare i serveringen och måste 
därför ta nya beslut kring maten. Beslutat blir att vi ska servera korv med bröd, toast samt 
korv och potatissallad. I serveringen kommer även fikabröd, lite godis och dryck att finnas. 
Martina Andersson ansvarar för att göra inköpen och Anna-Karin Lewin kommer hjälpa till 
med det som lämpar sig att köpa i Vingåker.  

h) Kurser till hösten  

Under hösten ämnar klubben arrangera kurserna:  rallylydnad fortsättning och nybörjare, 
individuell lydnad samt valpkurs. 

Rallylydnad för nybörjare samt individuell lydnad kommer Zaima Erlandsson att hålla i. Vad 
gäller Rallylydnad fortsättningsgrupp så kommer ett nytt koncept testat där Ingela och Inger 
som är anmälda till kursen kommer vara självständiga i kursen, men med stöd från Zaima 
Erlandsson. Kursen kommer planeras in efter att Zaima ska vara på plats med en annan 
kurs under samma period samt att alla deltagare i rallylydnad, oavsett nivå, ska kunna delta 
i teorin med Zaima.  

Valpkursen kommer Ingela Andersson ansvara för med hjälp av Martina Andersson.  



Introduktionsträffen kommer vara för samtliga kurser den 12/8 klockan 15.30. Därefter har 
rallylydnad nybörjar träff söndagar klockan 15.00, rallylydnad fortsättning 15.30, individuell 
lydnad 17.00. Valpkursen kommer planeras tillsammans med deltagarna då den inte önskas 
vara placerad samma dag som övriga kurser. Seminarium kommer hållas 30 september och 
avslutningen sker 7 oktober.  

i) Rabatt till nya medlemmar med vykort? 

Tidigare har beslutats att det ska skickas ut vykort med reklam för klubben till hundägare 
nära vår verksamhetsplats (Hagby). Martina Andersson har nu skapat ett förslag till vykort 
via Vistaprint. Förslaget blir godkänt och beslut tas att 250 stycken vykort ska köpas in för 
ca. 800kr plus frakt.  

Anna-Karin Lewin får i uppdrag att köpa 100 stycken frimärken för att de första 100 korten 
ska kunna skickas ut så snart som möjligt. Martina Andersson kommer sedan att se till att 
vykorten kommer iväg. För att kunna besluta vilka vi ska skicka till kommer klubben att köpa 
listor från jordbruksverket med hundägare i närheten av verksamheten via Ingela Andersson 
då hon nyligen beställt listorna. Priset är ännu inte satt, men omkring 200kr gäller det.  

 § 70 Rapport från CS 

CS har tagit beslut att samtliga anslag och reklamblad som används inom Svenska 
hundklubben ska ha samma header (varierande beroende på vad anslaget gäller) 
för at skapa enlighet inom hela klubben.  

Det har även tagits ett beslut att det från och med nu inte ska vara en webmaster, 
utan en grupp av webmasters som jobbar med hemsidan. På grund av beslutet och 
tidigare händelser har tidigare webmaster Martina Andersson och assisterande 
Annika Karlsson valt att frånsäga sig uppdragen omedelbart, vilka som nu jobbar 
som webmasters har ännu inte nått oss i lokalklubben.  

CS har satt mål för hur de ska arbeta med facebooksidan. Exakt hur dessa mål ser 
ut är ännu inte klart för lokalklubben.  

 § 71 Övriga frågor 

Inga övriga frågor har lyfts.  

 § 72 Nästa möte 

Nästa möte planeras in till onsdag 30 augusti klockan 18.30 på Hagby.  

 § 73 Mötet avslutat 

Ordförande Ingela Andersson avslutar mötet.  

………………………………………..   
……………………………………….. 
Ingela Andersson, ordförande  Martina Andersson, sekreterare  



 
……………………………………….. 
Anna-Karin Lewin, justerare 


