
Protokoll fört vid styrelsemöte i Upplands vallhundsklubb den 23 

mars 2021. Mötet hölls via Teams. 

Deltagare: Lotta Treiberg, Helena Janson, Birgitta Ulväng, Isabel Månsson, Björn Mattsson och Anette 

Stafring.  

Deltog inte: Eva Karlsson, Ulf Carlsson samt Anna Lundberg 

1. Mötets öppnande: Ordförande Lotta öppnade mötet. Vi började med att presentera oss i 

den nya styrelsen.  

2. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes. 

3. Val av mötessekreterare: Till mötessekreterare utsågs Birgitta. 

4. Val av justerare: Till att justera protokollet valdes Helena Jansson. 

5. Förgående protokoll: A) årsmötesprotokollet av den 14 februari 2021 är ännu inte justerat 

och klart. Birgitta efterlyser det hos de berörda. B) Protokollet för det konstituerande mötet, 

14 februari 2021, gicks igenom och lades till handlingarna.  

6. Ekonomi: Anette har möte med banken i morgon och får därefter tillgång till allt, inget har 

hänt med ekonomin sedan årsmötet. 

7. Information: a) Hemsidan: Eva sköter hemsidan bra. b) Facebook: den sidan är välbesökt 

kurser mm som läggs ut blir fulla direkt. c) Medlemsnytt: vi bordlägger den frågan. 

8. Svak och Omkring: Svak:s årsmöte är den 28/3 Ylva Sundgren-Vallin är vår delegat, till deras 

möte är det två motioner inskickade, den från oss och en motion som handlar om att 

modernisera Vallreg. Svaks styrelse skall tillsätta en utredning om detta, vi tycker att det blir 

bra och stödjer styrelsens förslag.  

9. Medlemsvård och aktiviteter: Fårsektionen har haft möte och pratat om aktiviteter, det har 

lagts ut en förfrågan på Facebook om förslag på aktiviteter och flera förslag har kommit in, 

fårsektionen skall eventuellt hålla en digital VP clinic mm. En tävling finns nu utlagd på 

Vallreg.  

10. Beslut mellan styrelsemöten: Inga beslut har tagits sedan årsmötet.   

11. Rapport från sektioner: a) Adjungering av sektionerna Elin Esperi och Ylva Sundgren-Vallin 

som är sammankallande i respektive sektion kan vid behov adjungeras till styrelsemöten. b) 

Fårsektionen har haft möte och kommit fram till lite aktiviteter i klubben. Se punkt 9. c) 

Nötsektionen har inte haft något möte ännu. d) Utbildning: Vi tillfrågor om Anna kan 

fortsätta vara klubbens utbildningsansvarige.  

12. Övriga frågor: Klubben ska fixa licens till Teams eller Zoom. Anette kollar hur mycket det 

kostar och återkommer till styrelsen för beslut om vi ska ha Zoom eller Teams, beroende på 

kostnad. 

13. Nästa möte: Den 25/5 vi frågar Eva om vi ska vara där annars hos Anette. Klockan 18.00. 

14. Lotta avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

Sekreterare                                                    Ordförande                                        Justerare                                       

 

 

Birgitta Ulväng                                                Lotta Treiberg                                    Helena Jansson 


