
VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB 
 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2016-08-24 
 VnKK 4/2016 

 

Närvarande: Annalena Danielsson, Ulla Förare, Susanne Gärdlund, Jane Nyhlén, Maria 

Sjöberg, Margaretha Carlsson, Mats Guldenhed fr.o.m. §33 

Anmält förhinder: Lena Törngren, Lotta Johansson, Christel Sjödin 

Ej anmält förhinder:  

 

§37  Mötets öppnande. 

  Vice Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

          

§38  Dagordningens godkännande 

       Dagordningen godkändes. 

 

§39  Val av protokollförare 

  Maria Sjöberg valdes att skriva protokollet i dag. 

 

§40  Val av justeringsperson 

  Till att jämte vice ordförande justera protokollet valdes Jane Nyhlén. 

 

§41   Föregående protokoll 

  Efter att numren på de två sista paragraferna justerats lades till handlingarna. 

   

§42   Ekonomi 

 Maria gjorde en genomgång av det ekonomiska läget. 

 

§43    Rapporter 
  ORDFÖRANDE 

- Mats har varit på informationsmöte i Stockholm ang. SKK's organisationsutredning. 

- Arbetsgruppen ang. Hundsport ska ha ett möte med HS och CS. 

 
  UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN 

- Utställningsmöte planeras. 

- Första mötet ang. Svensk Vinnarutställning 2019 har genomförts. 

- Beslut om bestyrelse och kommissarie för Mitt-Norden utställningen 15-16/10 2016     

  hänskjuts till nästa möte. 

  
  UTBILDNINGSKOMMITTÉN 

  - Lena Ohlsson, Ö-vik har anmälts till utbildningen för att bli handledare för nya 

    uppfödarutbildningen den 8-9 oktober. 

  - Ringträningarna började 23 aug sedan varannan tisdag i sept, okt & nov. 

  - Uppfödarträff den 21/9 i KLASS Arena, BPH, Agria och SKK-Play står på   

            programmet. 

  - Ny spännande föreläsning med Patrik Ragnarsson den 8 oktober. 

  - En ringsekreterarutbildning planeras att starta i januari 2017. 

  - Fördjupad handling kommer att bli den 25 mars 2017. 



  - Inbjudan har kommit från Studiefrämjandet till föreläsning med Eva Bodfält och Curt 

    Blixt 22/10, VnKK har 3 biljetter. Ulla ombesörjer anmälan. 

 
  AGILITYKOMMITTÉN 

  - Steg II kurs startar i september. 

    - Agilitytävling är i november. 

  - Vidareutbildning för klubbens egna agilityfunktionärer 29-30 oktober. 10 platser. 

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

 
  ARENAKOMMITTÉN 

- Cirkelledarutbildning i samarbete med Studiefrämjandet den 24 augusti - 3 deltagare   

  närvarande. Detta krävs nu för att hyra arenan för det billigaste priset. 

- Många tider är redan uppbokade i arenan under vintern 2016/2017. 

  
UPPDRAGSLISTAN 

- Gicks igenom och uppdaterades. 

 
  SPALTEN  

  - Lotta tar ansvar för att spalten inkommer till Hundsport fr.o.m. augusti. Susanne 

     sammanställer aktivitetsinfo till Lotta. Övriga bidrar med det som behövs. 

   

§44   Skrivelser in och ut 

  - Skrivelserna gick igenom.  

 

§45   Övriga frågor 

  - Prisförslag på sarger till finalringen är framtaget. Alla kontrollerar fler alternativ till 

    nästa möte. 

  - Studiefrämjandet har kommit med en inbjudan om att delta på Hundens Vecka i 

    Västernorrland under v.37. VnKK har inte någon verksamhet denna vecka men 

    kringliggande specialklubbar har aktiviteter som täcker hundarrangemangen. 

  - DOG-Y-MÄSSA 5 november. Fredrik Steen har lovat att komma. Prova-På 

    aktiviteter bl.a. Ringträning, Agility och Barn med hund. Inbjudan har skickats ut till 

    ett 40-tal företag, klubbar och andra som har hundintressen. 

 

§46   Beslutspunkter 

  - Publicera justerade protokoll på hemsidan fr.o.m. dagens protokoll. 

  - Konferens för Utställnings och domaransvariga 22-23/10 i Knivsta. 

    Anna-Lena Danielsson, Maria Sjöberg & Anki Råbom åker. 

  - Köpa in gardiner och gardinstänger till arenan. 

  

§47  Nästa möte 

  - Nästa styrelsemöte 26/9 18.30 i KLASS Arena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§48   Mötets avslutande 

  Ordförande tackade uppmärksamheten och avslutar mötet. 

 

 

 

 

Maria Sjöberg 

Protokollförare 

 

 

 

 

Annalena Danielsson Jane Nyhlén 

Vice Ordförande Justering 

 
 


