
Styrelsemöte UVK  20191030 Plats: 
Båvegårds 
Hage kl. 18.00 

Närvarande: Pia Båvegård, Elin Esperi, Ylva Sundgren Wallin, Eva Karlsson, Anette 
Stafring 

Förhinder:  Birgitta Ulväng, Leif Johansson, Anna Lundberg 

Ärende Beslut Ansvarig Tidsplan

1. Mötets öppnande Elin öppnar mötet

2. Val av sekreterare 
och justeringsman

Elin vald till sekreterare 
Pia justerar

3. Godkännande av 
dagordning

ja

4. Föregående 
protokoll

läses upp

5. Ekonomi -Postgirot - 60672kr 
-Sparkonto - 60792kr

6. Medlemsnytt / 
Hemsida / 
Infoblad

Kallelse till årsmöte Pia

7. Medlemsvård 
2019/aktiviteter

-glöggmingel 
-clinic 
-föreläsning för Fanny Gott 20 
november 
-Fårkurs? 
- Roslagens hundrehab, Föreläsning på 
årsmötet?

- Anna? 
- Elin tittar på 
möjligheter 
- Anette håller 

i 
anmälningar. 
Eva fixar 
fika. 

- Pia och Elin 
- Eva kollar 

med Linda

8. Beslut mellan 
styrelsemöten

-dekal, Anna Lundberg la fram en 
offert och resultatet blev väldigt bra! 

-Beslut togs om att inte betala 
tillbaka startavgift på vp i örsundsbro, 
gällande strykningar utan giltig orsak. 
Vi valde att följa 
tävlingsanvisningarna.  



9. Fårsektion Vi har haft två tävlingshelger på östa, 
fungerat jättebra! 

En anmälan skickades till svak med 
anledning av olämpligt beteende. 

Tävlingar på seglinge, toppen!  

Tävlingar i örsundsbro, toppen!

10. Nötsektion Km har varit i götbrunna, väldigt 
lyckat! 

”Knutby-kvigan” Svak verkar inte vilja 
stå för hela kostnaden.  
Beslut- Vi betalar ut 25000kr minus 
pengar från agria samt från svak till 
Uffe. Vi får försöka få in dom 
pengarna senare men djurägaren ska 
inte behöva vänta.  
Överklaga Svaks beslut samt skriva en 
motion till svars styrelse. Då tävlingen 
där olyckan skedde var ett Nordiskt 
mästerskap och inte en vanlig lokal 
tävling anser vi att det är Svak, ej 
upplands vallhundsklubb, som är 
huvudarrangör och bör därför stå för 
utgifterna. 

- 

- Ylva och Pia

11. Instruktörer Försöker få till ett fysiskt möte.  

12. Övriga frågor -Förslag från medlem -Gemensam 
träning: Viktigt att det framgår att 
det inte är någon instruktör samt att 
det måste vara bra djurhantering. 

-Betalningar Tävling: 
Intrång VP- 150kr per star 
Intrång (på alla tävlingar/prov) 
beräknas på erbjudna platser. 

Återbetalning av startavgift sker 
enligt Svaks anvisningar. 

Skyltar 

Årsmöte 9 februari press kl 14.00

- Elin hör med 
Anita 
Leander om 
hon vill göra 
ett försök. 

- Vi frågar 
Anna om hon 
vill fixa

3. Nästa Möte 8 januari kl 18.00 hos Eva Karlsson, 
Seglinge.



Ordförande: Elin Esperi                                                                           Sekreterare: 

                                                               

_________________________   ______________________ 

                                                                

Justeras:  

__________________________

4. Mötet avslutas   Elin avslutar mötet


