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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 2017-08-28 
     VnKK 6/2017 
 

§ 58 Mötets öppnande 

 Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat 

 

§ 59 Dagordningens godkännande 

 Dagordningen godkändes 

 

§ 60 Val av protokollförare 

 Lotta Johansson valdes att skriva protokollet idag 

 

§ 61 Val av justeringsperson 

 Till justeringsperson valdes Maria Sjöberg 

 

§ 62 Föregående protokoll   

Protokollet från föregående möte 2017-05-25 lades till handlingarna. 

 

§ 63 Ekonomi 

 Maria gick igenom det ekonomiska läget som sedan lades till handlingarna. 

 

§ 64 Rapporter  
  

 ORDFÖRANDE/UTSTÄLLNINGSKOMMITTÈN 

 

SKK håller sitt kansli stängt nu några dagar i och med flytten och detta krockar lite med 

sista anmälningsdagen för vår utställning i oktober men vi har inte lagt till några dagar 

för anmälning. 

 

Annalena deltog i ett telefonmöte innan styrelsemötet i maj rörande tidningen 

Hundsport. Arbetsgruppen skulle då försöka få till ett möte med VD och redaktionen 

men inget har hörts. 

 

 Fortfarande har inget telefonmöte om Katalog för PC ägt rum. 

 

 Ett telefonmöte inför KF är utlyst 6 september. 

 

 Domarlistan inför aprilutställningen är klar och ska skickas till SKK för granskning. 

  

Valputställningen 4 november. Helt klart med domare Patric Ragnarson och Lena 

Hägglund. 

 

Domare till Västernorrlandsmästaren? Förslag lämnas till Annalena snarast. 
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 UTBILDNINGSKOMMITTÉN 

  

Ringsekreterarutbildningen som skulle ha startat 2 sep hade bara 3 anmälda så den 

skjuts upp till januari. 

 

 Medlemskvällar är bokade 17 okt, 14 nov och 12 dec.  

 Utställningsträning är bokad 26 sep, 31 okt och 28 nov. 

 Vi behåller medlemskvällen 12 dec  

 Övriga medlemskvällar blir utställningsträning 

 

 Ögonlysning och patellaundersökning 23 sep.  

 

Uppfödarträffen 17 sep har hittills endast 6 st anmälda, sista anmälningsdag är 31 aug. 

Mejl har gått ut till alla uppfödare i området med aktuella mejladresser (230 st). 

Minst 15 anmälda behövs för att detta ska genomföras. 

 

 SKK Play 21 sep har hittills endast 1 anmäld. 

    

 AGILITYKOMMITTÉN 

 

Ingen hade möjlighet att medverka på dagens styrelsemöte. 

De får snarast info om styrelsemötet 24 oktober kl 18:00. 

 

 ARENAKOMMITTÉN 

 

 Endast enstaka bokningar nu, priset är reducerat under 1 maj – 30 sep. 

 

Behov finns av en del målningsarbete inne på kontoret, toaletten och hallen.  

Pentryt är nästan färdigställt. Insats av elektriker och rörmokare erfordras. 

 

Veckostädning kommer igång från och med 1 november. 

 

 UPPDRAGSLISTAN 

 

Gicks igenom och noteras gör att agilityförrådet ska flyttas och kompletteras med en 

hylla som ställs in i det nya agilityförrådet + att rummet behöver en hasp/ett lås. 

 

 SPALTEN 

    

Lotta ansvarar. Kommande manusstopp är fredag 1 sep och utgivningsdatum 9 okt. 

     

 

§ 65 Skrivelser in och ut 

  

Lista IN och UT finnas i Dropbox och inkomna mejl skickas vidare till hela styrelsen 

samt tas upp på styrelsemöten under Övriga frågor. 

 

§ 66 Övriga frågor 

 

- presentation av styrelsen – alla skulle ta en bild på sig tillsammans med sin 

hund/hundar och skriver något kort om vad man har för uppdrag i klubben och mejla 
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detta till Maria senast tisdag 13 juni men endast 2 har gjort detta så vi gör det så fort 

som möjligt.  

 

- kontakt med nya medlemmar – ett mejl tas fram som skickas ut till alla nya med info  

om hemsidan, KlassArena, Facebook-sidan 
 

- arbetsfördelning styrelsen – aktivitetslistan gicks igenom och smärre förändringar 

gjordes 

 

- beslut om bestyrelse och kommissarie hänskjuts till kommande möte 

 

§ 67 Nästa möte 

 

 Onsdag 20 sep kl 18:00 med huvudsyfte att gå igenom KF-handlingarna. 

 Samma dag ska PM till internationella utställningen i okt. 

 

§ 68 Mötets avslutning 

 

 Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet. 

 

 

 

Protokollförare    Ordförande  Justeringsperson 

 

 

Lotta Johansson    Annalena Danielsson Maria Sjöberg 


