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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 2018-01-06  VnKK 1/2018 
      

 

Närvarande: Annalena Danielsson, Lotta Johansson, Maria Sjöberg, Susanne Gärdlund, Jane 

Nyhlén, Mats Guldenhed, Lena Thörngren, Margareta Carlsson och Ulla Förare 

 

Anmält frånvaro: Christina Forsgren 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2 Dagordningens godkännande 

 Dagordningen godkändes. 

 

§ 3 Val av protokollförare 

 Lotta Johansson valdes att skriva protokollet idag. 

 

§ 4 Val av justeringsperson 

 Till justeringsperson valdes Mats Guldenhed. 

 

§ 5 Föregående protokoll   

Protokoll från föregående möte 2017-10-24 lades till handlingarna. 

 

§ 6 Ekonomi 

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

Frågan från fastighetsägaren har åter kommit om VnKK önskar att köpa fastigheten men 

det har inte lämnats något förslag på vilket pris. 

 

§ 7 Rapport från ordförande 

Kommande ordförandemöte 27-28 jan 2018. Preliminärt åker både Annalena och Mats.  

 

§ 8 Utställningskommittén 
 Uppdaterad domarlista finns nu på hemsidan. 

  

Domare till den inofficiella utställningen som arrangeras 17-18 feb 2018 tillsammans 

med Timrå BHK är Eva Liljekvist-Borg och Frank Christiansen. Förberedelser sker från 

fredag kl. 13:00. Sista anmälningsdag är 29 januari. 

 

Västernorrlandsmästaren 2018-03-03 efter årsmötet. Insläpp från kl. 14:00 och 

förhandsgranskning kl. 15:00. Domare är Joakim Ohlsson. 

 

§ 9 Utbildningskommittén 

Uppfödarutbildning i Ö-vik – 4 stycken har lämnat intresseanmälan, utbildningen startar 

hösten 2018.  
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Ringsekreterarutbildningen planeras starta 7 jan, 3 anmälda. Kontakt har tagits med 

Real-gymnasiet om intresse finns att utbilda elever på hundutbildningen till 

ringssekreterare men inget mer än bestämt. 

 

Nybörjarkurs agility startar upp 12 feb (intensivkurs 4 gånger).  

 

Det finns också intresseanmälningar till fortsättningskurser men ingen instruktör. Vi 

stänger ner möjligheten att på hemsidan anmäla sig till kommande kurser och hänvisa 

till brukshundklubbarna. 

 

Utställningsträningar varannan tisdag med start 30 januari till 24 april, totalt 7 gånger. 

 

Vård i det vilda – Meta ska genomför en åt Timrå BHK 29-30 januari men kan också 

tänka sig att hålla en med VnKK som arrangör.  

 

Uppfödarträff – preliminärt i september i samband med ögonlysning. Beslut tas vid ett 

senare styrelsemöte. 

       

§ 10 Agilitykommittén 

Agilitykommittén har inte meddelat att de avser att anordna några tävlingar eller kurser 

under 2018. 

 

 Beslut:  Styrelsen beslutar att Agilitykommittén läggs vilande. 

 

§ 11 Arenakommittén 

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

 

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

 

Nya regler hos Studiefrämjandet för att bidrag ska utbetalas. Utöver utbildade 

cirkelledare erfordras också en studieplan som ska godkännas av Studiefrämjandet.  

 

 Beslut:  Prissättningen justeras på så sätt att det kommer finnas ett pris för 

medlemmar och ett annat för icke-medlemmar, inget särskilt pris för 

cirkelledare.  

   Gäller bokningar som görs från och med 15 januari 2018.  

 

Beslut:  Reducerat pris 1 maj till 30 september 2018. 

 

 Beslut:  Hjärtstartare köps in och förvaras inne på kansliet och tas ut vid arrangemang.       

 

Beslut:   Hyllor köps in till köket ovan diskbänken samt till lilla rummet bredvid. 

 

Beslut:  Kompletteringsinköp av porslin och bestick till köket ska göras 

 

§ 12  Uppdragslistan 

Gicks igenom och revideras. 

 

§ 13 Spalten    

Länsklubbsspalten har upphört från och med Hundsport som utkommer 2018. 
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§ 14 Post in och ut  
Inkomna mejl skickas vidare till hela styrelsen samt tas upp på styrelsemöten under 

Övriga frågor om behov av detta finns. 

 

§ 15 Övriga frågor 

– Funktionärsstipendium – vi ska se över möjligheten att ansöka för att få nya idéer 

inför kommande utställningsarrangemang 

 

– Dropboxen har under tidig höst blivit full. Meta tar med sig frågan om det kan finnas 

andra/bättre alternativ att hantera dokument som alla kan komma åt. 

 

– Administrativa ersättningen för utställningarna utgår för utställningarna 2018 med 

samma belopp som föregående år. 

Beslut: 30 kr/hund för nationella och 35 kr/hund för internationella. 

 

– Doggy award – senaste datum att lämna förslag är 31 januari 2018 så inkomna 

nomineringar gås igenom på kommande styrelsemöte. 

 

– GDPR kommer medföra en del att göra. 3 nyhetsbrev har hittills utkommit och 

ytterligare 3 kommer innan införandet i maj 2018. Det finns också filmer om detta att ta 

del av där Fredrik Bruno från SKK:s juridikavdelning berättar om vad detta kommer 

innebära. Mer info finns på www.skk.se samt hos Datainspektionen. 

 

– Ringsekreteraransvarig saknas och det som brinner är att inga förfrågningar har gått ut 

till nationella utställningen. Lena Thörngren skickar ut förfrågningar för båda 

utställningarna. 

 

– En medlem i VnKK har ansökt om att få gå preparandutbildningen och yttrande avges 

från länsklubben. 

 

– Gullan Strömberg som varit hedersmedlem i VnKK har avlidit.  

Beslut: Blommor med anledning av dödsfallet skickas från länsklubben. 

 

§ 16 Kommande möten 

 Tisdag 6 februari 2018 kl. 18:00 KlassArena. 

 

 Årsmötet äger rum i Klass Arena lördag 3 mars 2018 kl. 13:00. 

 Beslut: Lotta Johansson utses av styrelsen till sekreterare på årsmötet.  

 

§ 17 Mötets avslutning 

 Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet. 

 

 

 

Protokollförare   Ordförande  Justeringsperson 

 

 

 

 

Lotta Johansson   Annalena Danielsson Mats Guldenhed 


