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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 2017-05-29 
     VnKK 5/2017 
 

§ 46 Mötets öppnande 

 Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat 

 

§ 47 Dagordningens godkännande 

 Dagordningen godkändes 

 

§ 48 Val av protokollförare 

 Lotta Johansson valdes att skriva protokollet idag 

 

§ 49 Val av justeringsperson 

 Till justeringsperson valdes Ulla Förare 

 

§ 50 Föregående protokoll   

Protokollet från föregående möte 2017-04-17 lades till handlingarna med följande 

noteringar: 

Inbjudan till Agility-sektorn har inte gått ut till detta möte, inbjudan ska inte skickas till 

epost agility@vnkk.se utan till Monika. 

 

§ 51 Ekonomi 

 Maria gick igenom det ekonomiska läget som sedan lades till handlingarna 

 

§ 52 Rapporter  
  

 ORDFÖRANDE 

 

Annalena har deltagit i ett telefonmöte var syfte var rörande tidningen Hundsport. 

Arbetsgruppen ska försöka få till ett möte med VD och redaktionen.  

 

 Till detta möte hade också Ulf Uddman skickat in ett antal frågor: 

 

- frågan om Hundsport special – frågan var om länsklubbarna ska fortsätta att betala 50 % 

och ingen hade reflekterat över detta 

 

- fördelningen av medlemspengarna ska göras om och ordförandegruppen ansåg att det 

skulle vara som det är 

 

- ska nivån avseende lägsta nivå för anmälning till hundutställning ändras  

 

    Telefonmöte om Katalog för PC har ännu inte ägt rum. 
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UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN 

  

PM för internationella utställningen i oktober är nu ute och internetanmälan har nu 

öppnat. 

  

Valputställningen 4 november. Klart med en domare (Lena Hägglund) och ytterligare en 

behövs. 

 

 UTBILDNINGSKOMMITTÉN 

  

 Ringsekreterarutbildningen startar 2 sep. 

 

 Medlemskvällar okt, nov och dec. 

 

 Ögonlysning och patellaundersökning 23 sep.  

    

 AGILITYKOMMITTÉN 

 

Avslutat en steg 1-kurs. De som var med som hjälpinstruktörer saknar instruktörs- och 

ledarskapsutbildning och får således inte på egen hand hålla i kurser. 

 

2 tävlingar är genomförda och en kommer anordnas under hösten. 

 

 ARENAKOMMITTÉN 

 

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

 

Behov finns av en del målningsarbete inne på kontoret. Maria tittar på datum och de 

som kan komma kommer. 

 

Pentryt är nästan färdigställt. 

 

 UPPDRAGSLISTAN 

 

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

Mats köper en hylla som ställs in i det nya agilityförrådet + att rummet behöver en 

hasp/ett lås. 

 

 SPALTEN 

    

Lotta ansvarar. Kommande manusstopp är fredag 2 juni och utgivningsdatum 10 juli. 

     

§ 53 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. 
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§ 54 Övriga frågor 

 

- presentation av styrelsen – alla tar en bild på sig tillsammans med sin hund/hundar och 

skriver något kort om vad man har för uppdrag i klubben och mejlar detta till Maria 

senast tisdag 13 juni 

 

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

om hemsidan, KlassArena, Facebook-sidan 
 

- kontakt med medlemmar som inte betalat sin medlemsavgift – det är möjligt att från 

medlemsavdelningen få en lista varje månad över de medlemmar som fått sin första 

påminnelse och vi bestämmer att beställa denna lista och försöka med mejlutskick till 

dem 

 

- förfrågan från SKK om det finns behov av fler handledare till uppfödarutbildning – vi 

ser ett behov men frågan är om det finns personer som är intresserade och här behöver 

kontakter tas med några personer som har intresse och rätt kompetens för detta uppdrag 

 

- SKK anordnar utbildning för handledare för ringsekreterarutbildning – vi har inget 

behov av att utbilda fler handledare 

 

 - SKK söker fler arrangörer av BPH – vi ser inte ett behov av detta i vårt område 

 

- SKK har efterfrågat om länsklubbarnas är intresserade av ett nytt 

hedersmedlemstecken – vi ser inget behov av detta utan det som finns duger gott (svar 

skickas via mejl till Annika Klang) 

 

- 18 juni jubileumsutställning Vorstehklubben i Härnösand och VNKK har lovat att 

medverka – Annalena, Mats och Lotta  

 

- SKK Play 3:e programmet håller nu på att publiceras och premiärvisning sker 21 sep 

kl 19:30 – anslås på hemsidan med krav för föranmälan 

 

- arbetsfördelning styrelsen – alla aktiviteter vi anordnar behöver bemannas. Maria 

upprättar en lista utifrån det som vi gick igenom och spaltade upp på tavlan + 

kompletterar med aktivitetsplanering för kommande år 

 

§ 55 Nästa möte 

 

 Måndag 28 augusti kl 18:00 

 

§ 57 Mötets avslutning 

 

 Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet. 

 

 

 

Protokollförare    Ordförande  Justeringsperson 

 

 

Lotta Johansson    Annalena Danielsson Ulla Förare 


