
                              SVENSKA HUNDKLUBBENS 

                                    Västeråsavdelning 

Protokoll från styrelsemötet den 18/9 2019 i Häpplinge 

Närvarande: Linnea Strandberg, Björn Svensson, Susanne Ahlén, Lennart Larsson, Anders 

Brunfelter, Anette Hjelm, Kerstin Norlen, Ebba Norlen och Agneta Ramstad 

Förhinder: Lars-Ove Schilström, LiliAnn Häggström, Anna Ryding  

§ 47 Mötets öppnande 

      Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 48 Fastställande av dagordning 

      Dagordningen godkändes med tillägg 52 c SHK 2022 och § 28 f Förtur kurs  

§ 49 Val av justerare 

      Mötet valde Anders Brunfelter till justerare 

§ 50 Justering av föregående mötesprotokoll 

      Protokollet justerades och lades till handlingarna 

§ 51 Ekonomi 

      Föreningsgiro 43714,53,  Bankkonto 34203,65.  

      Vinst från café Mälarcampingen blev 3154,45 

§ 52 Föranmälda ärenden 

a. Utbildning Eskilstuna/Torshälla 

Eskilstuna/Torshälla klubben bjuder in Västeråsklubben att i samarbete ordna en före – 

läsning med Maria Brandel! Kostnad 10000 kr! Tanken är att även bjuda in andra klubbar. 

Avvaktar svar från instruktörerna om det kan vara intressant! 

b. Hemsidan 

    Hemsidan bör uppdateras kontinuerligt. Webmaster lägger in allt aktuellt som funk- 

    tionärer skickar in 

c. SHK mål 2022 

    Diskuterades. Problem att skicka någon på mötet den 21/9 då vi har en lägerdag i klubben 

 d. § 28 f 

     Styrelsen beslutar ändra beslutet om förtur till fortsättningskurs. Kursdeltagare har inte  



till fortsättningskurs, alla som anmäler ska ha rätt att gå en fortsättningskurs om de uppfyller 

kriterierna. 

Susanne Ahlén reserverar sig mot beslutet 

§ 53 PR-kommitté 

Diskuterades om vi ska inköpa banderoller som visar vilka vi är vid evenemang som 

tillexempel SHK festivalen på Mälarcampingen. Björn ansvarar för att undersöka kostnad för 

banderoller 

§ 54 Rapporter lokalansvariga 

     Stugfogde – gräsklippning behöver göras någon mer gång i höst 

                            grinden till agilityhagen behöver fixas 

     Nosework park -  – Kerstin hör med Niklas om han vill göra en grind 

     Instruktörsansvarig – instruktörsmöte den 15/10  innan kursavslutningen 

     Alla ska anmäla till kurs per mail till Kerstin 

§ 55 Övriga frågor 

   Instruktörer till Spårkurs, Viltspårkurs och Nosework behövs på klubben 

§ 56 Angelägna ärenden 

     Ordförande har skickat mail till våra medlemmar angående smittan i Norge 

§ 57 Nästa möte 

     Nästa möte den 20/10 kl. 15.00  

 

§ 58 Mötets avslutande 

        Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet 

 

 

________________________                                                            ______________________     

Ordförande Linnea Strandberg                           Sekreterare Susanne Ahlén 

                                                                                                                                                                       

 

__________________________ 

Justerare Anders Brunfelter 


