
Styrelsemöte vid Svenska Hundklubben 
Uppsalaavdelning

    2019-10-07

Närvarande: Agneta Joelsson, Helen Gustavsson, Anita Lundquist, S
 Ing-Marie Skogehall, Maria Wenngren, Solveig Rosén
Frånvarande: Marie Svenberg, Tore Magnusson

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

§ 62 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.

§ 63 Val av justeringsperson
Till justeringsman valdes Anita Lundquist.

§ 64 Föregående protokoll
Föregående protokoll från föregående möte gicks igenom med vissa justeringar.

§ 65 Ekonomirapport
Ekonomin ser bra ut. Vi väntar på faktura från elektrikern gällande belysningen på 
parkeringen.

§ 66 Rapporter

CS – Inget att rapportera
UBK – Inget att rapportera.

            CTK – Kommer att döpas om till LYK (Lydnadskommitéen)
APK – Inget att rapportera..
Lokala kommittéer –Ing-Marie ordnat med ljuddämpande plattor till taket.
Övriga rapporter – Ordförandemöte har hllits. De jobbar med styrande dokument.

§ 67 Aktivitetslista
Aktivitetslistan gicks igenom och uppdaterades. 

 
§ 68 Byggnadslov och Taket

Ansökan om förlängning av byggnadstillståndet måste göras. Agneta gör detta.

§ 69 Funktionärsmöte 
Tis 5/11 kl 18.30 Medlemsmöte.

§ 70 Kurser i vinter
Åsa och Ing-Marie kommer under hösten att starta en kurs ”Stabilitet i vardagen”. 
De kommer att träffas på olika platser.
Under vintern kommer kursen ”Stabil och följsam hund” att hållas i Långhundra. 
Då intresset var stort förra vintern har beslutats om utökad tid i inomhushallen för 
detta. Eventuellt kommer även en nybörjarkurs i Nosework att hållas i vinter.
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§ 71 Inspirationskurs i Eskilstuna
Sönd 10/11 hålls en inspirationskurs i Eskilstuna. Agneta har anmält fem stycken, 
Helen, Åsa, Maria, Ing-Marie och Kim.

§ 72 Visionsarbete SHK
Möte hölls i Uppsala 190921. Agneta, Ing-Marie och Åsa deltog. Ett bra möte.
Några ämnen som diskuteras är: kurser, nya grenar, inspiration för instruktörer,
klubbkänsla SHK, Medlemsvård. 

§ 73 Kvitton
Kuvert och frimärken köps ut och läggs i klubbstugan för inskick av kvitton till 
Maria.

§ 74 Övriga frågor
Ing-Marie kollar upp hur vi länkar till huvudklubbens hemsida. Efter det tar vi 
kontakt med Thomas. Vi måste alla hjälpa Agneta med att delegera uppgifter.

§ 75 Nästa möte 
Moralund Tis 3/12 2019 kl 18.30

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

:

……………………… ………………………… …………………………
Agneta Joelsson Anita Lundquist Helen Gustavsson  
Ordförande Justeringsperson Vid protokollet
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