
VÄSTERNORRLANDS KENNELKLUBB 
 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2016-11-27 
 VnKK 6/2016 

 

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

Thörngren, Christel Sjödin, Lotta Johansson, Jane Nyhlén 

Anmält förhinder: Margaretha Carlsson, Mats Guldenhed 

Ej anmält förhinder:  

 

§61  Mötets öppnande. 

  Ordförande, Anna-Lena Danielsson, hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

          

§62  Dagordningens godkännande 

       Dagordningen godkändes. 

 

§63  Val av protokollförare 

  Maria Sjöberg valdes att skriva protokollet i dag. 

 

§64  Val av justeringsperson 

  Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Lotta Johansson. 

 

§65   Föregående protokoll 

  Protokollet gicks igenom och lades sedan till handlingarna. 

   

§66   Ekonomi 

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

 

§67    Rapporter 
  ORDFÖRANDE 

- Diskussioner ang. den nya organisationsutredningen pågår. 

 
  UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN 

- Seminarium för Domar- och utställningsansvariga har varit, 22-23 okt, i Stockholm.  

  Anna-Lena, Maria och Anki var där. Helgen var mycket innehållsrik och upplysande. 

- Mitt Norden utställningen gick mycket bra, flera positiva reaktioner har kommit in  

  efteråt. Belysningen på montertorget behöver uppgraderas ytterligare. 

- Valputställningens planering fortgår. Domare, ringsekreterare & funktionärer klara.  

  Planeringen fortsätter. 

  
  UTBILDNINGSKOMMITTÉN 

  - En uppfödarutbildning i Ö-vik startas den 28 nov. 8 deltagare. 

  - Uppfödarutbildningen i Sundsvall skjuts upp till den 14/2 2017. 

  - Föreläsningen med Patric Ragnarsson genomfördes den 8 okt. 13 deltagare närvarade. 

 

 

 

 

 



  AGILITYKOMMITTÉN 

  - Steg III kurs är klar. 

  - Vidareutbildningen för klubbens egna agilityfunktionärer den 29-30 oktober blev  

    mycket bra. Alla var nöjda och många deltagare har hört av sig med positiva  

    omdömen. 11 st deltagare närvarade. 

  - Två agilitytävlingar är ansökta under våren 2017. 

   
  ARENAKOMMITTÉN 

- Stolparna på baksidan av arenan fungerar fortfarande inte ute. Åtgärdas inte det snarast  

 så ska strålkastare inköpas och sättas upp. 

- Nya skyltar till bakre dörrarna ska införskaffas. 

- Sponsoravtalen till arenan går ut den 31/12. Maria sammanställer ett brev till  

 sponsorerna hur de senaste 5 åren varit tillsammans med en förfrågan om att förnya 

 sponsoravtalet i ytterligare 3 år. En ny bonus i avtalet blir att sponsorerna har 

 möjlighet att vara i arenan 5 timmar/år. 

 
UPPDRAGSLISTAN 

- Gicks igenom och uppdaterades. 

 
  SPALTEN  

  - Lotta sammanställer och sätter in det i Hundsport. 

   

§68   Skrivelser in och ut 

  - Skrivelserna gick igenom.  

 

§69   Övriga frågor 

  -  

 

§70   Beslutspunkter 

  - 2 nya tävlingsledare i Agilitysektorn ska utbildas, Ann-Britt Adersten och  

    Ann-Charlotte Eriksson. 

  - Specialklubbskonferens 4-5 februari i Stockholm. Mats kan åka och anmäler sig själv. 

  - Telia har ändrat sitt företagsabonnemang. Vi har kvar det men tar bort det officiellt. 

  - Nya huvar till ringsekreterarborden. Beställa 25 st gula med blå VnKK-logga. 

  - Köpa in städvagn och mopp. 

 

§71  Valberedningens info 

  -  Helena Magnusdotter är närvarande för valberedningen. Vilka som har mandattid som  

   utgår och vilka som sitter kvar gicks igenom. 

 

§72  Nästa möte 

  - Nästa styrelsemöte söndag 29 januari 2017 kl.17.00 i KLASS Arena. 

 

§73   Mötets avslutande 

  Ordförande tackade alla för uppmärksamheten och avslutar mötet. 

 

 

 

 

Maria Sjöberg  Anna-Lena Danielsson Lotta Johansson 

Protokollförare Ordförande Justering 


