
VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB 
 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2016-09-26 
 VnKK 5/2016 

 

Närvarande: Annalena Danielsson, Ulla Förare, Susanne Gärdlund, Maria Sjöberg, Mats 

Guldenhed, Lena Thörngren, Christel Sjödin 

Anmält förhinder: Lotta Johansson, Jane Nyhlén, Margaretha Carlsson 

Ej anmält förhinder:  

 

§49  Mötets öppnande. 

  Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

          

§50  Dagordningens godkännande 

       Dagordningen godkändes. 

 

§51  Val av protokollförare 

  Maria Sjöberg valdes att skriva protokollet i dag. 

 

§52  Val av justeringsperson 

  Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Annalena Danielsson. 

 

§53   Föregående protokoll 

  Protokollet lades till handlingarna. 

   

§54   Ekonomi 

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

 

§55    Rapporter 
  ORDFÖRANDE 

- Mats har varit på länsklubbskonferens i Kosta Boda 24-25 september. Ett innehållsrikt  

 möte där många nya planer presenterades bl.a. så finns tankar att ha regioner inom 

 SKK istället för dagens länsklubbar. 

 Länsklubbskonferens 2018 är i Skåne och 2020 är i Västerbotten. 

 
  UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN 

- Möte med kommunen har varit inför Mitt Norden utställningen samt inför 

 Svensk Vinnarutställning 2019. 

- 2947 hundar anmälda till Mitt Norden utställningen i år, ca 400 fler än i fjol. Allt flyter 

 på med planering av arrangemanget. 

  
  UTBILDNINGSKOMMITTÉN 

  - Lena Ohlsson, Ö-vik har kommit med på handledarutbildningen den 8-9 oktober. 

  - Uppfödarträff den 21/9 i KLASS Arena, 20 st. var närvarande, den innehöll 

   information från Agria, Margareta Carlsson informerade om BPH och sen tittade alla 

   på nyaste SKK-play programmet. 

  - Föreläsning med Patrik Ragnarsson den 8 oktober, 15 st. anmälda. 

  - Ringsekreterarutbildning startar 14 januari 2017. 

 



  AGILITYKOMMITTÉN 

  - Steg II kurs klar. 

  - Vidareutbildning för klubbens egna agilityfunktionärer 29-30 oktober blev full direkt, 

    12 platser. Klubben subventionerar helgen, deltagarna betalar själva 500 kr/person. 

 
  ARENAKOMMITTÉN 

- Lysrören måste bytas i entrén. Stolparna fungerar fortfarande inte ute. 

  
UPPDRAGSLISTAN 

- Gicks igenom och uppdaterades. 

 
  SPALTEN  

  - Susanne sammanställer och sätter in det i Hundsport. 

   

§56   Skrivelser in och ut 

  - Skrivelserna gick igenom.  

 

§57   Övriga frågor 

  - Sarger i finalringen. Plastskyltar 2400x600 är framtagna tillsammans med 

   plastfötter. Beställning med tryck ska ske till Mitt Norden utställningen. 30 skyltar á 

   1000 kr. Reklam säljs in på 2/3 av skyltarna. Maria frågar tilltänkta företag.

   Plastfötter ska köpas på Biltema. 

  - Planeringshelg i Östanskär 26-27 november. 

  - DOG-Y-MÄSSA 5 november. 15 företag har anmält intresse för att ha monter. 

  - Klubbjacka 

 

§58   Beslutspunkter 

  - Följande personer står för arrangemanget i Nordichallen 15-16 oktober. 

   Kommisarie: Björn Widén 

   Vice Kommisarie: Mats Guldenhed 

   Bestyrelse: Annalena Danielsson, Veronica von Ahn, Lotta Johansson. 

  - T-shirtar och förkläden ska köpas in till funktionärerna i serveringen. 

  - 30 sargskyltar och 90 fötter ska köpas in till Mitt Norden utställningen. 

  - Lena Thörngren tar städningen i arenan i vinter. 1 ggr/vecka i okt-nov och 

   sedan 2 ggr/vecka i dec, jan, feb och mars. 

  - Köpa in en första hjälpen station till KLASS Arena.  

  - Köpa in blå softshelljackor med huva, tryck i svart på ryggen, till styrelsen, Susanne 

   ordnar beställningen. 

 

§59  Nästa möte 

  - Nästa styrelsemöte 27/11 09.30 i Östanskär. 

 

§60   Mötets avslutande 

  Ordförande tackade alla för uppmärksamheten och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

Maria Sjöberg  Mats Guldenhed Annalena Danielsson 

Protokollförare Ordförande Justering 


