
                              SVENSKA HUNDKLUBBENS 

                                    Västeråsavdelning 

Protokoll från styrelsemötet den 19/5 2019 i Häpplinge 

Närvarande: Linnea Strandberg, Björn Svensson, Susanne Ahlén,  Anders Brunfelter, Lennart 
Larsson, Mallan Swärdh och Lars-Ove Schilström. 

Förhinder: Anna Ryding, LiliAnn Häggström, Agneta Ramstad  

§ 12 Mötets öppnande 

      Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 13 Fastställande av dagordning 

      Dagordningen godkändes med tillägg § 17 F - I 

§ 14 Val av justerare 

      Mötet valde Björn Svensson till justerare 

§ 15 Justering av föregående mötesprotokoll 

      Bordlades till nästa möte 

§ 16 Ekonomi 

      Föreningsgiro 38318,09,  Bankkonto 34203,65.   

§ 17 Föranmälda ärenden 

a. Spårkurs 

1 kursdeltagare är missnöjd över organisationen och utformningen på kursen 

b. Kursavgift till hösten 

     Kerstin tar emot kursanmälningarna, skickar dessa till kassören. Kassören skickar  

     bekräftelse till deltagarna med fordran på kursavgiften 

c. Mälarcampingen Café 

    Västeråsavdelningen kommer att ha caféverksamhet under SHKfestivalen. 

    Björn ansvarar 

 d. Uthyrning av klubbområde 

     Styrelsen beslutar att inte hyra ut till skyddsträning men annan verksamhet med hunden 

     i centrum är välkomna. Pris för företag att hyra klubbområdet är 2000/helg 

 



 e. Balanskurs 

     En förfrågan läggs ut till medlemmarna innan beslut tas 

 f. Nosework Park 

    Susanne undersöker vidare vilka regler som gäller 

 g. Målning 

    Arbetsdag den 16/6 kl. 10.00 för målning av altanräcket 

 h. Ersättning fika för instruktörer i skogen 

     Då instruktörer som har kurs på klubbområdet fikar gratis så gäller det samma för  

     Instruktörer som har kurs i skogen. 20 kr/gång debiteras klubben 

  i.Inköp av dammsugare  

 Styrelsen beslutar köpa in en sladdlös dammsugare så det blir enklare att städa 

§ 18 PR-kommitté 

  Vi hade en trevlig medlemsdag den 8/5 

§ 19 Rapporter lokalansvariga 

     Stugfogde – första klippningen för året sker i veckan, staketet jobbas det med 

     Spåransvarig –  arbetsprovreglerna i personspår ska ut på remiss senast den 1/1-19!  

     Var tog de vägen? 

     Elisabet Halin och Guttstabacken’s Rakel godkända på Startspåret  

     Agilityansvarig – många medlemmar är intresserade av att gå agilitykurs 

     Utställningsansvarig – 1 i utställningsgruppen har avgått 

     Tävlingsansvarig – nya tävlingsregler är nu godkända av CS. Instruktörskort skrivs ut och 

     plastas in 

     På lydnadstävlingen den 5/5 blev 1 godkänd, 4 tävlande 

     CTK möte den  26/5 

     Ordförande – Grillkväll för funktionärer och medlemmar den 28/6 kl. 18.00.  

     Klubben bjuder funktionärerna på maten, medlemmarna betalar 50 kr, alla tar med egen  

     Dryck. Anmälan senast den 19/6! Anslås på FB sidan 

§ 20 Angelägna ärenden 

     Inga 



§ 21 Nästa möte 

         Nästa möte den 16/6 kl. 14.00 då målbild 2022 diskuteras 

§ 22 Mötets avslutande 

        Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet 

 

 

________________________                                                            ______________________     

Ordförande Linnea Strandberg                           Sekreterare Susanne Ahlén 

                                                                                                                                                                       

 

__________________________ 

Justerare Björn Svensson 


