
                              SVENSKA HUNDKLUBBENS 

                                    Västeråsavdelning 

Protokoll från styrelsemötet den 11/8 2019 i Häpplinge 

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

Swärdh och Agneta Ramstad 

Förhinder: Lars-Ove Schilström, LiliAnn Häggström, Anna Ryding och Anders Brunfelter  

§ 35 Mötets öppnande 

      Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 36 Fastställande av dagordning 

      Dagordningen godkändes  

§ 37 Val av justerare 

      Mötet valde Björn Svensson till justerare 

§ 38 Justering av föregående mötesprotokoll 

      Bordlades till nästa möte 

§ 39 Ekonomi 

      Föreningsgiro 38295,36,  Bankkonto 34203,65.  

      Instruktörerna får faktura för att ge till de kursdeltagare som inte betalt kursen innan 

      kursstart  

§ 40 Föranmälda ärenden 

a. SHK 2022 

Möte i Uppsala den 21/9 

Styrelsen ser igenom utskicket till nästa möte den 8/9 och kommer med förslag 

b. Lägerdag den 21/9 

    12 anmälda, det finns plats för 20 deltagare. Vi puffar för lägret så fler kan anmäla sig 

c. Arbetsdag staket 

    Bordläggs till kurserna avslutats 

 d. Arbetsdag Nosework park 

     Den 17/8 och 24/8 jobbas det med stolp och staketdragning 

     Linnea lägger ut en blänkare på Facebook så vi får hjälp 



 

 e. Kräftskiva 

     Knytis kräftskiva grillfest, Alla medlemmar inbjuds 

 f. Mälarcampingen 

    Björn har kontroll på vad som behövs.  

 g. Beslut larm 

    Styrelsen beslutar köpa in ett larm för 1500 kr med ett abonnemang för 150/år. 

    Larmar vid t.ex strömavbrott till stugfogdarna 

 h. Medlemsdag 

    Den 5/10 kl. 10.00 har vi medlemsdag med diverse aktiviteter 

I  Fika/priser 

 Prislistan uppdateras 

J Loppis 

  Det har inkommit förfrågan från medlemmar angående loppis. Styrelsen beslutar att 

  Ha loppis i samband med medlemsdagen 

§ 41 PR-kommitté 

  Inget att rapportera 

§ 42 Rapporter lokalansvariga 

     Stugfogde – gräsklipparen lagad 

     Tävlingsansvarig – lydnadstävling den 13/10 i Västerås 

     Instruktörsansvarig – gemensam kursavslutning med korvgrillning den 15/10 

§ 43 Övriga frågor 

   Fannys kurs – Fanny vill ha en helgkurs inomhus i november. Fanny återkommer med  

   information om var och vilken kostnad det blir  

  Labradorklubben önskar hyra klubbområdet 1ggr/mån från oktober 

  Styrelsen beslutade att kostnaden blir 250/ggr 

  Hyra av klubbområdet 250 kr halvdag, 500 kr heldag och 800 kr fredag-söndag 

§ 44 Angelägna ärenden 

     Inga 



§ 45 Nästa möte 

     Nästa möte den 8/9 kl. 15.00  

 

§ 46 Mötets avslutande 

        Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet 

 

 

________________________                                                            ______________________     

Ordförande Linnea Strandberg                           Sekreterare Susanne Ahlén 

                                                                                                                                                                       

 

__________________________ 

Justerare Björn Svensson 


