
Styrelsemöte VSN 2019-10–20 

Organisationsnr: 802464–5817 

 

Närvarande: Vice ordförande Inger van Bruggen, sekreterare Linda Aronsson, kassör 

Zaima Erlandsson, ledamot Lena Svensdotter Johansson. 

Anmäld frånvaro: Suppleant Anna-Karin Lewin, suppleant Anndry Rosén. 

§ 37 Mötet öppnas 

Vice ordförande Inger van Bruggen öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 

§ 38 Fastställande av dagordning 

”Ordförande” läggs till som paragraf 8b, ”Telefon” läggs till som paragraf 9m. 

§ 39 Val av justerare 

Lena väljs till justerare. 

§ 40 Justering av föregående protokoll 

Protokoll justeras. 

 

§ 41 Ekonomi 

Zaima rapporterar om ekonomin. Ekonomin är stabil. 

§ 42 Kalender 

Inget att lägga till i kalendern. 

§ 43 Åtgärdslistan 

Styrelsen går igenom åtgärdslistan. 

§ 44 Beslutsärenden 

a) Inspirationskurs  

Instruktörer från VSN åker på utbildning 10 november. 

b) Ordförande 



19/9 Gabriella Rönn Larsson avgår som ordförande i VSN p.g.a. personliga skäl. 

§ 45 Övriga frågor 

a) SHK 2022 

Styrelsen diskuterar igenom ett förslag från huvudklubben. 

b) Budget 2020. Vad har vi för mål. 

Diskuteras under nästa möte. 

c) Utställning vår och höst. 

Vår: 10 april (långfredagen) – plats? 

Höst: 12/13 sept? – Stångsjö? 

d) Nosework Miranda 

Lena kollar om vi kan ha en nybörjarkurs samt fortsättningskurs under våren. 

e) Bula 

Det är klart. Lena pratar med Bula om datum och tid efter nyår. 

f) Kurser 2020 

Viltspår: Nybörjare/Fortsättning, vardagslydnad, rallylydnad, valpkurs. 

g) Tomteparaden i Vingåker 

1 december.  

Styrelsen diskuterar ev. medverkan vid julmarknader: Brevens 14 december, 23-24 

nov Hjälmargården.  

h) Anmälningar direkt till studiefrämjandet 

Lena och Zaima har varit på möte med studiefrämjandet. Styrelsen kommer att arbeta 

vidare med detta. 

i) Julfest funktionärer 

Styrelsen sätter ihop en lista över de funktionärer och dylikt som har ställt upp för 

klubben under året. 

j) Hemsidan 

Diskuteras vid separat planeringsmöte. 

k) Facebook/Instagram 

Diskuteras vid separat planeringsmöte. 

l) Rapport till tidningen ”Din förening” 

Diskuteras under nästa möte. 

 



m) Telefon 

Diskuteras under nästa möte. 

§ 46 Rapport från CS 

Inget nytt att rapportera från CS 

§ 47 Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas den 17 november 11.00 hos Zaima. 

§ 48 Mötet avslutas 

Inger van Bruggen avslutar mötet och tackar för visat intresse. 

 

Vice ordförande:    Sekreterare: 

_____________________________  _____________________________ 

Inger van Bruggen   Linda Aronsson 

Justerare:     

______________________________    

Lena Svensdotter Johansson    


