
Styrelsemöte SULVK  

 

 

20180117 Plats: Funbo kl. 

18.00 

 

 

Närvarande: Eva Karlsson, Ylva Sundgren-Wallin, Pia Båvegård, Leif, Elin Esperi, Robban Lönnqvist 

Inbjudna: Valberedningen; Liselott Johansson, Karin Olsson, Ulf Carlsson 

Förhinder:  Birgitta Ulväng, Anna-Maria  

 

Ärende 
 

Beslut Ansvarig Tidsplan 

1. Mötets öppnande Anna öppnade mötet 
 

  

2. Val av sekreterare 

och justeringsman 

Robban sekreterare 
Elin justerar 

  

3. Godkännande av 

dagordning 

Dagordningen godkändes   

4. Föregående 

protokoll 

Gicks igenom   

5. Ekonomi -Postgirot 29380kr 
-Sparkonto 60792kr 
 

 

 

 
 
 

6. Medlemsnytt -Redaktören har haft lite dåligt med tid, men 
vill fortsätta. Planerar för 2 nummer 2018. 
 

  

7. Medlemsvård 

2018/aktiviteter 

-Nya punkter skjuter vi fram till 2018 års 
styrelse att besluta. 
-Hemsidan, Eva kollar så att vi får en smidig 
övergång mellan webmastrarna.  

  

8. Beslut mellan 

styrelsemöten 

-Inga för dagen.   

9. Fårsektion -Disk om svak tk:s nya sm förslag. 
Anna svarar att vi tycker förslaget är bra.  
Vi gör ett tillägg att man kan få starta i mån 
av plats, efter övriga fått med två hundar, 
om man gått fler än 14 tävlingar.  
-Beslut: Vi köper in ett nytt täckt släp. 
Befintliga släpet auktioneras ut bland 
medlemmarna eller säljs. 

 
 
 
 
 
-Anna 

 

10. Nötsektion -En del tävlingar preliminärbokade. 
 

  

11. Instruktörer -Olle Stevenholt, Elin ska gå steg 1.  
Karin har gått steg 2 

  



 

____________________________                                                                _________________________ 

Ordförande: Anna Lundberg                                                                            Sekreterare: Robert Lönnqvist 

                                                              _________________________ 

                                                               Justeras: Elin Esperi 

12. Övriga frågor 1. Årsmötet den 11 februari 
-Barbro mailar ut bokföring och 
budget för påseende till styrelsen. 
-Anna har beställt gravyr till 
vandringspriser 
-Smörgåstårta och fika på mötet. Pia 
och Ylva samordnar 
-Anna ordnar blommor 
-Anna skriver ut dagordning osv. 
-Beslut att vi köper in något till 
personer som är valda på olika 
poster. Budget 1000kr. 

2. Övrigt 
-Valberedningen var på besök. Vi 
gick igenom vilka som kan vara 
aktuella för olika val. 

 

  

    

3. Nästa möte Årsmöte den 11 februari kl. 13.  
Vi samlas kl. 12 för att förbereda.  

  

4. Mötet avslutas       


