
                              SVENSKA HUNDKLUBBENS 

                                    Västeråsavdelning 

Protokoll från styrelsemötet den 8/3 -20 

Närvarande: Linnea Strandberg, Björn Svensson, Anders Brunfelter, Lars-Ove Schilström, 

Agneta Ramstad, Susanne Ahlén och Lennart Larsson. 

§ 103 Mötets öppnande 

        Ordförande Linnea Strandberg hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 104 Fastställande av dagordning 

        Dagordningen fastställdes i sin helhet 

§ 105 Val av justerare 

       Anders Brunfelter valdes att justera protokollet 

§ 106 Justering av föregående mötesprotokoll  

       Protokollet justerades och lades till handlingarna 

§ 107 Ekonomi 

 Kassören redogjorde för ekonomin och bokslutet överlämnas till revisorerna  

 Budgetarbetet är på gång 

§ 108 Föranmälda ärenden 

A Motion till Hks årsmöte från ordförandemötet diskuterades och styrelsen beslutade att stå 

bakom motionen 

B Omorganisationen av CS diskuterades 

C Delegater från Västeråsavdelningen till HKs årsmöte är Susanne Ahlén, Linnea Strandberg, 

Björn Svensson, Lars-Ove Schilström, Anders Brunfelter, Lennart Larsson, Håkan Ahrnqvist 

och Ebba Norlen 

D En grind mellan valphagen och agilityplanen kommer att sättas upp  

E Bengt-Åke Lindhe kommer och leder Västeråsavdelningens årsmöte. Styrelsen träffas kl. 

12.00 

F Styrelsebeslut att det räcker med att det är en medlem för att kunna bjuda in icke 

medlemmar att träna med oss på vårat område 

G Andra områden för att träna specialsök undersöks. Susanne återkommer i ärendet 

§ 109 PR- kommitté  



Lennart har kontakt med P4 Västmanland för PR, anmälan till vår utställning görs på vår 

hemsida i formuläret avsett för detta. Wwwshkvästerås.se 

§110 Rapporter.  

Stugfodarna – ny luftvärmepump installerad, skylten ska bli uppdaterad, pelaren inne har 

fått träfodral 

Instruktörsansvarig – återkoppling av utbildning 

APK – ny ordförande Kicki Samuelsson 

§111 Övriga frågor 

 Utbildning- Resursstarka hundar med Monika Henriksson i samarbete med 

Eskilstuna/Torshällaavdelningen 

Fortsättning utbildning med Maria Brandel 

Hundpromenader med tema är på gång 

§ 112 Angelägna ärenden 

Verksamhetsberättelsen, saknas rapport från några 

 

§ 113 Nästa möte 

        Årsmötet 

§ 114 Mötets avslutande 

        Ordförande Linnea Strandberg tackar för visat intresse och avslutar mötet 

________________________                                                            ______________________     

Ordf. Linnea Strandberg                                                                         Sekreterare Susanne Ahlén 

__________________________ 

Justerare Anders Brunfelter 


