
Styrelsemöte VSN 2021-04-15

Organisationsnr: 802464–5817

Närvarande: Ordförande Caroline Örsbrink, sekreterare Linda Aronsson, kassör

Zaima Erlandsson, ledamot Lena Svensdotter Johansson, ledamot Anndry Rosén,

suppleant Susan Elgland.

Anmäld frånvaro: Suppleant Anna-Karin Lewin

§ 22  Mötet öppnas

Ordförande Caroline Örsbrink öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 23 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställs.

§ 24 Val av justerare

Zaima väljs till justerare.

§ 25 Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll justeras.

§ 26 Ekonomi

Zaima rapporterar om ekonomin. Ekonomin är fortsatt stabil.

a) Bankbyte

Styrelsen beslutar att byta bank till Sörmlands sparbank.

§ 27 Åtgärdslistan

Bordläggs.

§ 28 I förväg anmälda frågor

a) SHK årsmöte 25 april (delegater 3+1)

Styrelsen beslutar vilka som ska delta vid SHKs årsmöte.



b) Draghundskurs 15 maj

My Wendel kommer att hålla introduktionskurser i drag i samarbete med VSN.

c) Hoopers – föreläsning distans 21 april

Information om en föreläsning i den nya hundsporten Hoopers.

d) CLK SHK lydnad

Information om justeringar i lydnadsreglerna.

e) Arbetsgrupp specialsök

APK söker folk till en grupp som ska arbeta med specialsök.

f) Ny upplaga prövningsordning spår

Information om prövningsordning för spår.

g) Hundens vecka v. 37

Information och förfrågan om Hundens vecka från Studiefrämjandet.

h) Utställning 8 augusti

Styrelsen diskuterar möjligheterna att hålla utställningen i augusti samt var den
skulle kunna äga rum.

i) Kontakt webmaster SHK och ut till avdelningarna

Information från Zaima och SHK webmaster.

j) Hur ska vi välkomna nya medlemmar

Styrelsen diskuterar olika alternativ för att välkomna nya medlemmar och
upprätthålla kontakten med de befintliga medlemmarna.

k) VSN fast punkt

Styrelsen diskuterar olika alternativ för en fast punkt, ev. hyra in sig någonstans.

§ 29 Övriga frågor

a) Annonsera på facebook

Styrelsen ska se över möjligheterna att annonsera via Facebook.



§ 30 Nästa möte

Nästa möte är den 18 maj 16.30, digitalt  via Google-meet.

§ 31 Mötet avslutas

Ordförande Caroline Örsbrink avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Ordförande: Sekreterare:

_____________________________ _____________________________

Caroline Örsbrink Linda Aronsson

Justerare:

_____________________________

Zaima Erlandsson


