
Styrelsemöte SULVK 7/3 2013 

 
1. Anna öppnade mötet 

 

2. Till sekreterare valdes Robban. Justeringsman Eva  

 

3. Dagordningen godkändes 

 

4. Föregående protokoll gicks igenom 

 

5. Ekonomi. Plusgiro 20000kr banken 60193kr. Beslut att pengarna på bankkontot sätts 

på ett konto med högre ränta som binds på 6mån. Anki har fått en överlämning av 

Ann. Ann ställer även upp som stöd till Anki vid behov. Anki betonar vikten av 

färdiga underlag vid tävlingar. Beslut togs att det å ligger tävlingsansvarig att lämna 

korrekt redovisning till kassören. 

 

6. Hemsidan. Karin informerar att sulvk:s nya hemsida snart är klar. På den nya kommer 

flera personer att kunna administrera. Det finns behov av att ha någon som lägger in 

information på hemsidan. En ”annons” läggs ut på den befintliga sidan. Karin frågar 

Vilja om hon vill göra en header till nya hemsidan. 

 

7. Vallreg. Anders informerar om hur administrationen av vallreg fungerar. En 

avlastning vore att betalningar automatiserades på samma sätt som ex sbk. Pdf bör 

mailas till tävlingsledaren istället för att Anders skriver ut och skickar med posten. 

Anders lämnar kvitto på utägg till kassören. 

 

8. Medlemsnytt. Styrelsen mailar en kort presentation av sig själva till Lotta. Karin 

lägger även ut det på hemsidan. Ordf är ansvarig utgivare. Anna lämnar en text ”ordf 

har ordet” Lotta frågar om budget för medlemsnytt, så hon får friare utrymme att göra 

tidningen bättre. Kostnaden för senast var ca14kr per ex. på 8sidor. Ca 160 ex trycks 

dvs. 2250kr per utskick. Beslut att budget ligger på max 3000kr per utskick. Om 

behov finns kan den summan öka efter styrelsebeslut. 

 

9. Medlemsvård. Clinicen var mycket lyckad ca 55-60 medlemmar deltog. I övrigt 

fortsätter medlemsnytt, facebook osv 

 

10. Motioner till fullmäktige. Delegater på svaks årsmöte ska trycka på två motioner: Den 

om att det ska vara möjligt för medlemmar i svensk hundungdom att välja SVAK som 

specialklubb. Och den om att det ska gå att ge egna klubbmedlemmar förtur på ik2. 

 

11. Tävlingar, får: Ev Knivsta, Svanberga, Jasna, Jeanette. Tävlingsledare utb Anna kollar 

med Jeanette och Jasna, kollar med Ulf och Bernice  

 

12. Tävlingar nöt: Tävlingar bokade 

 

13. Instruktörer. Robban och Jasna kommer att utbildas till instruktörer. Fortbildning för 

instruktörer med Mosse kommer att ske i Juli. 

 



14. Arbetsdokument. Anna föreslår en ”att göra” lista på fråga, ansvarig och beslut. 

Antogs. Beslut en festkommitté bildas för 40års jubileum, läggs ut på hemsidan.  

 

15. Övriga frågor. Årsmöte: bör bindas samman med något annat som lockar. Vi bör bli 

bättre på föreningsteknik. Arvoden är tveksamt.  

 

16. Nästa möte 30/5 i Funbo 

 

17. Mötes avlutas 

 

 

Deltog gjorde:  

Styrelsen: Anna Lundberg, Robert Lönnqvist, Anki Redmar, Eva Karlsson, Ylva Sundgren- 

Wallin, Barbro Saltzman, Birgitta Ulväng. (Ingela Uhlås och Hanna Eriksson kunde inte vara 

med) 

Övriga: Lena Brundin (valberedningen), Anders Håkansson (it/vallreg), Lotta Treiberg 

(medlemsnytt) och Karin Nordström (webmaster) 


