
SVENSKA HUNDKLUBBEN 
 

 

 

Protokoll 2018-03-08 per telefon 

 

Närvarande; Ingela Andersson, Jan-Lennart Andersson, Per-Ola Andersson 

 

 

§ 1 Mötet öppnas 

 

Ingela hälsade alla välkomna till mötet 

 

§ 2 Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställdes 

 

§ 3 Val av justerare 

 

Jan-Lennart Andersson valdes till justerare  

 

 § 4 Godkännande av föregående protokoll 

 

Föregående protokoll godkändes och ska skickas för publicering på hemsidan 

 

§ 5 Ekonomi 

 

UBK kommer gå med underskott pga exteriördomarutbildningen, detta är inget som låg i 

budgeten för 2018 men CS och kassör är medvetna om detta. 

Kursen ”Fria hundar” kommer att ge ett litet överskott på grund av större intresse än vi trodde 

Fortbildningen i rallylydnad gick 1700:- minus på grund av för litet intresse. 

 

 § 6 Mål och Handlingsplan 

– genomgång och uppdatering 

 

Mål och handlingsplanen gicks igenom och uppdaterades. 

Diskussioner fördes om hur vi ska synas mer för nya potentiella medlemmar.  Detta behöver 

tas upp på kommande CS möte.  

 

§ 7 Föranmälda ärenden (beslutsärenden) 

 



a) Reservplan för viltspår vid snö 

Mötet beslöt att vi skjuter upp detta beslut tills vi vet om det finns ett behov, det gäller 

endast den praktiska delen. POA är ansvarig,  passande datum planeras med deltagare 

och Tommy ca två veckor innan om snön fortfarande ligger kvar. 

 

b) Föreläsning 30/10 Västerås  

 

Mötet beslöt att vi skall arrangera en föreläsning med Kenth Svartberg med fokus på 

belöningsträning 

Kl 18:30, 2,5 timme med en kort paus. 

Lokal Studiefrämjandet, Västerås, POA bokar lokal 

 

c) Föreslagen föreläsning – Jan Gyllenhammar 

 

Mötet beslöt att vi avvaktar tills vidare med denna föreläsning  

 

d) Föreläsning – Anna Larsson, NM i freestyle, HTM, Rallylydnad 

 

Mötet beslöt att vi går vidare med denna föreläsning. Ingela diskuterar datum, tid, 

möjlighet att avboka utan kostnad, bra föreläsning lämplig för oss, Anna får bestämma 

om Eskilstuna eller Södertälje passar bäst för henne. 

 

e) Planering och hantering av vårens kurser – vem gör vad? 

 

Mötet beslöt att vi skall dela upp planeringen mellan oss, vi börjar med viltspår son 

ligger närmast i tid. 

Viltspår 

Lokal 12/4 Eskilstuna POA bokar 

Förtäring, övriga hjälpmedel POA är ansvarig för detta och tar hjälp vid behov. 

NW prova på, är nästa kurs, vi beslutar närmare angående planering av detaljer 

 

f) Påminnelser till medlemmar om samtliga kurser  

 

Schema för datum för utskick med påminnelse om kommande kurser. Mötet beslöt 

ansvarsfördelning enligt följande : 

Jan-Lennart ansvarar för utskicka av mail via Mawik till samtliga medlemmar  

Ingela ansvarar för utskicka på Facebook och centrala hemsidan 

 

g) Dokumentation efter utbildning? 

 

Mötet beslöt att UBK kommer att jobba med dokumentation av utbildning,  vi ska i 

fortsättningen veta vem som fått vilken utbildning. Dokument till kursare samt vår 

egen dokumentation 

Ingela tittar på registerförslag av utbildade personer 

Jan-Lennart fixar kursbevis till ringsekreterare 

UBK tar ansvar för detta i fortsättningen 

 

h) Kallelse till kurs – hur vill vi ha den? 

 



Diskussion runt hur kallelse bör se ut, mötet beslöt att den ska spegla innehållet i 

inbjudan 

Informera om det är något specifikt inför kursen deltagarna behöver veta, betalning, 

att ha med sig och liknande  

Deltagarlista 

Skickas ut ca 14 dagar före kursstart 

Jan-Lennart har ett bra förslag, skickas till övriga UBK deltagare.  

 

i) BAS utbildningen, behöver vi börja planera den? 

 

Beslut om start försommaren 2018 

 

 

 § 8 Åtgärdslista 

– genomgång och uppdatering 

 

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades 

 

 

§ 9 Rapporter  

a) Fria hundar 

 

28 anmälda, bra kvalitet på utbildningen, deltagarna verkar nöjda så här långt. En 

utvärdering kommer att göras på kursen. 

 

b) Rallylydnad fortbildning 

 

Ingela kommer att skicka ut en utvärdering till kursdeltagarna. 

Bra utbildning som komplement till grundutbildningen som utfördes för några år 

sedan, tyvärr bara fyra deltagare. 

 

c) Rallylydnad tävlingar 2018 

 

          Förslag på att samarbeta med en rasklubb, Ingela tar kontakt med rasklubbar som kan     

vara intresserade  

          CS och CTK får informationen, Ingela kontaktar CTK och Jan-Lennart kontaktar CS 

 

§ 10 Övriga frågor  

 

Inga övriga frågor fanns att diskutera 

 

§ 11 Nästa möte 

 

Måndag 7/5 kl 18,30 telefonmöte 

 

 § 12 Mötet avslutas 

 

Ingela avslutade mötet och tackade för ett kreativt möte 

 

 



Ingela Andersson                                        Jan-Lennart Andersson 

 

Ordförande                                                  Justerare 

 

 


