
Styrelsemöte VSN 2021-03-13

Organisationsnr: 802464–5817

Närvarande: Ordförande Caroline Örsbrink, sekreterare Linda Aronsson, kassör

Zaima Erlandsson, ledamot Lena Svensdotter Johansson, suppleant Susan Elgland,

suppleant Anna-Karin Lewin.

Anmäld frånvaro: Ledamot Anndry Rosén.

§ 12  Mötet öppnas

Ordförande Caroline Örsbrink öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 13 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställs.

§ 14 Val av justerare

Zaima och Lena väljs till justerare.

§ 15 Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll justeras.

§ 16 Ekonomi

Zaima rapporterar om ekonomin. Ekonomin är stabil.

§ 17 Åtgärdslistan

Bordläggs.

§ 18 I förväg anmälda frågor

a) Dagordning

Caroline kommer att skriva dagordningen.

b) Hemsidan

Linda och Caroline kommer att hjälpas åt med hemsidan.



c) Facebook

Styrelsen är ense om att starta upp en officiell facebooksida för VSN och samtidigt

behålla den grupp som idag finns.

d) Instagram

Caroline kommer att starta upp ett nytt instagramkonto med hjälp av Anna-Karin.

e) Kurser

Styrelsen diskuterar vilka kurser klubben ska satsa på under våren.

f) Klara Wallman

Klara kommer till Vingåker i maj för att hålla en kurs hos VSN. Trix/aktivering samt

mot startklass i lydnad. Styrelsen diskuterar arrangemanget; fika, priser m.m.

g) Vingåkersbladet

Lena skriver ihop en annons till Vingåkersbladet ang. kommande kurser.

h) Samverkarna Vingåker

Styrelsen beslutar om fortsatt medlemskap.

i) Bankbyte

Zaima lyfter frågan om att byta bank och åtar sig att kolla upp vad olika banker har att

erbjuda till nästa möte.

j) Årsmöte SHK 25 april

Det är ännu ej beslutat om upplägg för årets årsmöte. Troligtvis blir det en digital

lösning.

§ 19 Övriga frågor

a) Studiefrämjandet

Information från studiefrämjandet.

§ 20 Nästa möte

Nästa möte är den 15 april 16.30, digitalt via Google-meet.



§ 21 Mötet avslutas

Ordförande Caroline Örsbrink avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Ordförande: Sekreterare:

_____________________________ _____________________________

Caroline Örsbrink Linda Aronsson

Justerare: Justerare:

_____________________________ _____________________________

Zaima Erlandsson Lena Svensdotter Johansson


