
Styrelsemöte VSN 2020-01–05 

Organisationsnr: 802464–5817 

 

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

Erlandsson, ledamot Lena Svensdotter Johansson, suppleant Anna-Karin Lewin 

Anmäld frånvaro: Suppleant Anndry Rosén. 

§ 61 Mötet öppnas 

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

§ 62 Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställs. 

§ 63 Val av justerare 

Anna-Karin väljs till justerare. 

§ 64 Justering av föregående protokoll 

Protokoll från de två tidigare mötena justeras. 

§ 65 Ekonomi 

Zaima rapporterar om ekonomin. Ekonomin är stabil. 

§ 66 Kalender 

Datum för kurser ska in i kalendern. 

§ 67 Åtgärdslistan 

Styrelsen går igenom åtgärdslistan. 

§ 68 I förväg anmälda frågor 

a) Ringsekreterare utbildning 

VSN föreslår två datum för utbildning. 29 februari eller 1 mars. 

 



b) Kurser 2020 

Viltspår nybörjare, viltspår fortsättning, nosework, lydnad i vardagen, rallylydnad. 

Lena kollar upp de uppgifter som inte är klara och meddelar Linda. 

c) Datum möte ang. hemsidan 

Jonas kommer att hålla ett informationsmöte om hemsidan. Förslag på datum 

kommer att skickas ut. 

d) Årsmöte 

VSN kommer att ha årsmöte 16 februari 15.00. Information ska ut på CS hemsida, 

hemsida, Facebook, mejl till VSN medlemmar. 

e) Styrelseledamöter 2020 

Styrelsen sätter ihop ett förslag på ny styrelse. 

f) Verksamhetsberättelse 

Inger och Anna-Karin skriver verksamhetsberättelsen. 

g) Budget årsmöte 

Styrelsen går igenom intäkter och utgifter för året. 

h) SHK årsmöte 

Bordlägges. 

i) Utställning långfredagen 

Vi väntar på svar ang. lokal.  

j) Sponsorer 

 Zaima och Lena undersöker och återkommer till nästa möte. 

§ 69 Rapport från CS 

Zaima rapporterar vad som händer i CS. 

§ 70 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 71 Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas den 2 februari 11.00 hos Zaima. 

§ 72 Mötet avslutas 

Inger van Bruggen avslutar mötet och tackar för visat intresse. 

 



Vice ordförande:            Sekreterare: 

_____________________________ _____________________________ 

Inger van Bruggen             Linda Aronsson 

Justerare:  

______________________________  

Anna-Karin Lewin  


