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                             Protokoll från styrelsemötet den 11 oktober 2020 

Närvarande: Linnea Strandberg, Björn Svensson, Anders Brunfelter Lennart Larsson och Lars-

Ove Schilström. 

§ 63 Mötets öppnande. Ordförande Linnea Strandberg hälsade välkomna och förklarade 

mötet öppnat 

§ 64 Godkännande av dagordningen, efter tillägg till § 69 av D: Riskanalys och E: 

Valberedningen 

§ 65 Val. Björn Svensson valdes till sekreterare och Anders Brunfelter till justerare 

§ 66 Justering av föregående protokoll. Protokollen för augusti och september bordlades 

§ 67 Ekonomi. Kassören redogjorde för ekonomin för september månad 2020. Kassören ska 

återkomma efter kontroll av bokföringen, då periodens intäkter verkar vara för låga/felaktigt 

tecken. Till nästa möte ska Ackumulerat, föregående år läggas till som en kolumn 

A. Preliminär budget, se D 

§ 68 Inkomna skrivelser. Ordförande redogjorde för ett mejl från en medlem kring att få 

använda Agilityplanen. Samtidigt pågick Valpkurs och kursledaren tillät inte detta då 

medlemmen inte hade agility-körkort. Korrekt svar enligt styrelsen. 

Mejl från Utställningskommittén om intresse av att anordna utställning 2021. Styrelsen 

ställer sig positiv till detta. 

§ 69 Föranmälda ärenden 

A. Julmarknad/Familjedag. Linnea presenterad inbjudan, som kommer att mejlas till 

alla i medlemsregistret, publiceras på hemsida och Facebook. Hamburgare och 

korv med bröd till försäljning 

B.  Vårens kurser. Efter dagens funktionärsmöte har kursplaneringen påbörjats för 

våren 2021. 7 kurser är planerade än så länge. 

C. Agilityhindren. Bortplockning av A-hinder och balanshinder idag 

D. Riskanalys. Linnea redogjorde för arbetet som pågår kring risk-/konsekvensanalys 

efter motionen kring att flytta ansvar för tävlingar, utställningar och 

provverksamhet till lokalklubbarna. Preliminär budget – budgeten för 2021 

påverkas av denna analys. 

E. Valberedningen. Lennart Larsson tackar nej till omval som kassör för 2021. Till 

nästa möte behöver valberedningen delta. Linnea kontaktar Sussi Ahlén. 

§ 70 PR-kommitté. Se julmarknad/familjedag 

  

§ 71 Rapporter. Rapport från Lennart Larsson om genomförd basutbildning i Torshälla 

Stugfogde – Staketreparationer fortsätter. Vinterförberedelser sker efter den 21 november 
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Instruktörsansvarig – Instruktörsmöte idag. Alla kurser är slutförda och det finns inga 

obetalda kursavgifter. 

Kursansvarig – Undersöka om kursledare kan ta emot anmälningar via hemsidan samt att 

börja rapportera kurser digitalt via Studiefrämjandet Västmanlands hemsida. Förslag till att i 

god tid före nästa termin bjuda in representant från Studiefrämjandet till instruktörsmötet 

Utställningsansvarig (styrelsen) – Planer för utställning i maj 2021 

Köksgruppen - Inköp till Familjedagen 

Spår & Sökansvarig – Inget att rapportera 

Rallylydnad – Skyltbyte pågår 

Ordförande – Ordförandegruppens möten pågår 

§ 72 Angelägna ärenden. Alla i styrelsen uppmanas att läsa igenom SHK stadgar för att 

kunna föreslå ändringar av dessa. Sekreteraren bifogar stadgarna till detta mötesprotokoll 

§ 73 Övriga frågor. Frågor från medlemmar om det blir något läger under 2021. Att tänka på 

för budgeten. 

Valpkursen. En person har kontaktat Linnea om att “någon” hade sagt att Valpkursen var full 

trots att det fanns plats. Styrelsen är enig att kursanmälan alltid krävs. I det aktuella fallet så 

har personen inte valt att anmäla sig. 

§ 74 Nästa möte. Den onsdagen 18 november 2020, kl. 18.00. Notera tid och dag 

§ 75 Mötets avslutande: Ordförande Linnea Strandberg tackar för visat intresse och avslutar 

mötet 

 

________________________                                                            ______________________     

Ordförande Linnea Strandberg                                                          Sekreterare Björn Svensson 

__________________________ 

Justerare Anders Brunfelter 


