
Styrelsemöte vid Svenska Hundklubben 
Uppsalaavdelning

    2019-01-09

Närvarande: Agneta Joelsson, Helen Gustavsson, Solveig Rosén, Marie Svenberg, 
Anita Lundquist, Ing-Marie Skoghall
Frånvarande: Jenny Hedenby, Tore Magnusson, Margareta Wallin

§ 114 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 115 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.

§ 116 Val av justeringsperson
Till justeringsman valdes Marie Svenberg.

§ 117 Föregående protokoll
Föregående protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.

§ 118 Kassör avgått
Vår kassör Margareta Wallin meddelade att hon avgår på egen begäran med 
omedelbar verkan (181216).

§ 119 Ekonomirapport
Ekonomin är under kontroll. Budget för 2019 är satt. Solveig Rosén sköter 
bokföringen fram till årsmötet. Agneta Joelsson sköter in/utbetalningar fram till 
årsmötet.
Beslut kommit från skattemyndigheten att lämna befrielse från skyldigheten att 
lämna särskilda uppgifter. Befrielsen gäller t.o.m inkomstår 2022.

§ 120 Rapporter
CS – Det har varit problem med medlemsavgifterna. Flera har inte betalt. 
Påminnelsemail kommer att skickas ut.
Ordförande CS har avgått på egen begäran.
UBK – Uppsala beslutat att skicka tre personer till den nya basutbildningen i vår. 
Beslutades också att de skall skriva på ett kontrakt där de förbinder sig att hålla 
kurser hos SHK under en period om två år.
Vi skickar Ing-Marie Skoghall, Åsa Zetterqvist och Kim Högberg.

            CTK – Inget att rapportera
APK – Inget att rapportera.
Lokala kommittéer – Hur fördelar vi ansvar? Bordlades.
Övriga rapporter – Sensommarlägret kommer att hållas i samarbete med Södertälje 
på Barnens Ö 13/9-15/9 2019.Södertälje sköter ekonomin.

§ 121 Aktivitetslista
Aktivitetslistan gicks igenom och uppdaterades. 
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§ 122 Planering Årsmöte
Årsmöte Ons 13/2 kl 18.30. Solveig köper bröd etc till smörgåsar. Marie bakar. 
Helen skriver verksamhetsberättelse. Övriga funktionärer skickar in material som 
skall med. 

§ 123 Övriga frågor
-

§ 124 Nästa möte 
Årsmöte Moralund Ons 13/2 2019 kl 18.30

§ 125 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse

:

……………………… ………………………… …………………………
Agneta Joelsson Marie Svenberg Helen Gustavsson  
Ordförande Justeringsperson Vid protokollet
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