
                              SVENSKA HUNDKLUBBENS 

                                    Västeråsavdelning 

Protokoll från styrelsemötet den 17/11 2019 i Häpplinge 

Närvarande: Linnea Strandberg, Björn Svensson, Susanne Ahlén, Anders Brunfelter, Anette 

Hjelm, och Lars-Ove Schilström 

Förhinder: LiliAnn Häggström, Anna Ryding  

§ 70 Mötets öppnande 

      Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 71 Fastställande av dagordning 

      Dagordningen godkändes med tillägg 75 e Hyra Lottas loft och  f Drive In utställning  

§ 72 Val av justerare 

      Mötet valde Anders Brunfelter till justerare 

§ 73 Justering av föregående mötesprotokoll 

      Protokollet bordlades till nästa möte 

§ 74 Ekonomi 

      Föreningsgiro 50 635,62,53,  Bankkonto 34203,65.  

      Styrelsen beslutar oförändrad medlemsavgift för nästa år 

§ 75 Föranmälda ärenden 

a. Helgkurs i vår 

Styrelsen beslutar kostnad för en helg till 500 kr och 2 helger till 800 kr då ingår lättare lunch 

b. Regler på FB sidan 

    På FB sidan ska stå vad SHK Västerås kan erbjuda vad det gäller kurser och så vidare 

c. Utställning Västerås 2020 

    Styrelsen är enig att inte ha en certifikatberättigad utställning under 2020 

 d. Lydnadstävling/betalning ekipage 

     Vad styrelsen förstår har reglerna återgått till tidigare regler då KM utsåg de som ska tävla  

     i Riksmästerskapet i lydnad 

 

 



e. Hyra Lottas loft 

    Styrelsen beslutar hyra Lottas loft i februari 2020 till en kostnad av 450 kr. Instruktörerna  

    Vill ha en återkoppling av utbildningen med Maria Brandel. Datum bestäms senare 

f. Drive In utställning 

   Styrelsen planerar en Drive In utställning/ Medlemsdag till den 21/5 2020 

§ 76 PR-kommitté 

Beachflaggor inköpta till kommande evenemang 

§ 77 Rapporter lokalansvariga 

     Stugfogde – service på TC planerad 

     Nosework kurs -  Annika Skoog undersöker ny  inomhushall då den som var planerad ska  

     Läggas ner 

§ 78 Angelägna ärenden 

     Dags att skicka in verksamhetsberättelse till sekreteraren. Senast till nästa möte den  

     15/12 

     Valberedningen kallas till nästa möte 

§ 79 Nästa möte 

     Nästa möte den 15/12 kl. 15.00  

 

§ 80 Mötets avslutande 

        Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet 

 

 

________________________                                                            ______________________     

Ordförande Linnea Strandberg                           Sekreterare Susanne Ahlén 

                                                                                                                                                                       

 

__________________________ 

Justerare Anders Brunfelter 


