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VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB 
Telefon 060-15 26 40 Postgiro 64 90 08-0 
c/o Maria Sjöberg, Sörböle 217, 862 95  NJURUNDA  E-post: sekreterare@vnkk.se 
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-04-17 
     VnKK 4/2017 
 

§ 34 Mötets öppnande 

 Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat 

 

§ 35 Dagordningens godkännande 

 Dagordningen godkändes 

 

§ 36 Val av protokollförare 

 Lotta Johansson valdes att skriva protokollet idag 

 

§ 37 Val av justeringsperson 

 Till justeringsperson valdes Susanne Gärdlund 

 

§ 38 Föregående protokoll   

 Protokollet från det konstituerande mötet 2017-03-04 lades till handlingar 

 

§ 39 Ekonomi 

 Maria gick igenom det ekonomiska läget som sedan lades till handlingarna 

 

§ 40 Rapporter  
  

 ORDFÖRANDE 

 Anna-Lena har varit på ordförandemöte:      

 Organisationsutredningen fick stort utrymme. 

 Några klubbar skickat motioner till KF. 

 Tidningen Hundsport engagerar, ett telefonmöte separat om detta kommer att äga rum. 

 Katalog för PC – ett telefonmöte separat om detta kommer att äga rum. 

 Flytten av SKK:s kansli. 

 

 UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN 

 Den inofficiella utställningen som samanordnades med Timrå BHK föll väl ut. 

 

 Ansökan om utställning 2020 är inskickad – internationell i oktober. 

 

Maria och Anki har varit på konferens för ringsekreteraransvariga och det var bra att få 

höra hur andra gör. Många länsklubbar har en grupp och inte bara en person som är 

ringsekreteraransvariga. Önskemål framfördes om att UtstK ska ta beslut om vad som 

ska gälla boende och mat för ringsekreterare (lägsta standard) men detta hänsköts till 

arrangörerna. En språkkurs på distans ska genomföras som prov och Maria deltar. 

Cirkelledare ska utbildas för detta. 

 

Kommande Västernorrlandsmästaren – vi funderar till kommande möte på hur vi kan 

lägga upp kommande tillfällen, arrangemangsansvarig, tågordning, tider osv 
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 UTBILDNINGSKOMMITTÉN 

 Fördjupad handling med 20 anmälda. Överlag positiva utvärderingar. 

 

 Prova på-dagen ställdes in pga få anmälningar. 

 

 2 st redan anmälda till ringsekreterarutbildning i höst, datumen är inte klara än. 

 

Klart med Irene Berglund, genetiker från SLU(populations- och färggenetik) och 

Katarina Linde, fertilitetsexpert till uppfödarträffen 17 sep. 

 

Medlemskvällar i höst? Varit 4 tillfällen hittills under våren, de 2 första var välbesökta 

och sen har antalet sjunkit. Ett tillfälle kvar och det är grillkväll 15 maj. 

 

Utställningsträningar – hittills varit 4 tillfällen med rätt många deltagare. Vi behöver 

vara fler personer till den sista för terminen (25 april). 

 

Ögonlysning genomfördes av ett 50-tal hundar och 20 personer deltog i en 

ögonföreläsning. 

    

 AGILITYKOMMITTÉN 

En pågående kurs med 8 deltagare, varav 3 är med som hjälpinstruktörer för att kunna 

hålla i kurser. För att få hålla kurs behövs instruktörs-/ledarskapsutbildning. 

 

 ARENAKOMMITTÉN 

 Säsongen börjar lida mot sitt slut vad gäller bokningar. 

 

Städning inne på kontoret har gjorts. Behov finns av en del målningsarbete inne på 

kontoret och pentryt ska färdigställas. Maria tittar på datum och de som kan komma 

kommer. 

 

 UPPDRAGSLISTAN 

 Gicks igenom och uppdaterades. 

 

 SPALTEN    

 Nästa manusstopp 4 maj och tidningen kommer ut 13 juni: 

Utställningen i okt, ögonlysning 23 sep, uppfödarträff 17 sep, halva priset på hyra 

KLASS Arena 1 maj till 30 sep. 

     

§ 41 Skrivelser in och ut 

 Svar till valberedning CS mejlas efter mötet 

 

 Lista IN och UT ska finnas i Dropbox och skickas ut inför styrelsemöte.  

 Inkomna mejl vidarebefordras. 

 

§ 42 Övriga frågor 

 Ersättningspolicy gicks igenom och läggs ut i Dropbox. 

  

Adjungera någon från agilityn? Stående inbjudan till varje styrelsemöte skickas till 

agility@vnkk.se med önskan om besked om någon avser delta. 

 

mailto:agility@vnkk.se
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Städdag mattan Arenan. Senast gjorde agilitygänget detta och de har erbjudit sig att göra 

detta en gång i månaden. Så ofta behövs inte städning men gärna efter beställning – nu 

närmast aktuellt mitten i av juni och i höst efter hönsklubbens utställning. 

 

 Aktivitetsplanering bör göras och sträcka sig över flera år.  

 Maria gör ett förslag till kommande möte. 

 

§ 43 Beslutspunkter 

Förfrågan från agilitykommittén har inkommit om att anordna Agility-SM 2018. 

Styrelsen ställer sig inte bakom en ansökan om detta. 

 

 Sommar-hyra Arenan med reducerat pris 1 maj – 30 sep. 

 

Förfrågan från hönsklubben om att hyra Arenan för en utställning i slutet av oktober har 

inkommit. Beslut att hyra ut till dem för detta arrangemang. 

 

Attesteringsordning – huvudspåret är att varje kommitté attesterar sina fakturor men är 

detta inte möjligt i rimlig tid så äger Anna-Lena i egenskap av ordförande rätt att 

attestera. Kostnader rörande Anna-Lena själv attesteras av vice ordförande. 

 

Ersättning för administration avseende Mitt Norden-utställningen 2017 utgår med 35 

kr/hund. 

 

Ansökan om bidrag från veterinärfonden har inkommit Tita Grå veterinärpraktik bifalls 

med 500 kr. 

 

21-22 okt anordnas fysisk kurs för webbredaktörer.  

Maria åker om det är en påbyggnadsutbildning. 

 

Vi har blivit erbjudna ytterligare en kassaapparat för 2500 kr och mötet beslutar idag att 

köpa denna. 

 

§ 44 Nästa möte 

 Måndag 29 maj kl 18:00 

 

§ 45 Mötets avslutning 

 Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

Protokollförare    Ordförande  Justeringsperson 


