
Protokoll fört vid Upplands vallhundsklubbs styrelses telefonmemöte 20-08-23 

Deltagare: Ylva Sundgren Wallin , Elin Esperi, Anna Lundberg, Björn Mattsson, Anette 
Stafring, Pia Båvegård och Eva Karlsson från punkt 10 instruktörer. 

1. Ordförande öppnade mötet 

2. Dagordningen gicks igenom och godkändes. 

3. Till sekreterare utsågs Anette och Anna utsågs till att justera protokollet. 

4. Föregående protokoll gicks igenom, där en punkt beslutades att Ylva skickar en 
motion till SVAK styrelsen om fonden för ersättning vid olyckor och skador. Därefter 
lades protokollet till handlingarna. 

5. Ekonomi – ordförande återkommer med aktuella siffror. 

6. Medlemsnytt/Infoblad, eftersom verksamheten är lite vilande avvaktar vi med 
infobladet till längre fram i höst 

7. Inga beslut är tagna mellan möten. 

8. Fårsektionen – Eva Karlsson, Kenth Svartberg och Anette Stafring har organiserat 
aktiviteter på Husby Säteri i Stavby: 3 tävlingsträningar i juni, KM, VP träning, IK1 
Erg och IK2 Erg i juli, fårhanteringsclinic i augusti. Elin Esperi och Björn Mattson har 
ordnat två VP får hos Björn Mattson Svanberga. 

Fårsektionen har ingen sammankallande. 

Grindsläpet- Kontakten trasig, Björn tittar annars fixar Anna. 

9. Nötsektionen-  har fortsatt med träningar i juli och augusti planerar att ha ”prova 
på VP” mitten av september och i början av oktober planeras VP och NN1 KM dag 1 
och NN2 KM dag 2 . 

10. Instruktörer: Steg 2 i höst Elin Esperi och Maja Fredriksson är anmälda. Steg 1 Lena 
Henriksson till våren. 

Viktigt att instruktörerna meddelar Eva Karlsson att kurser hålls så att det kommer 
in på hemsidan. 

11. Övriga frågor: Diskussion om SVAK information svår att hitta, hemsidan behöver 
uppdateras, massmail är en bra kanal att nå medlemmar. Ylva skriver till SVAK-
styrelsen- vallregs anslagstavla är inte uppdaterad 

12. Förslag; Motion att Webmaster ska bli ett förtroendeuppdrag och utses på årsmöte. 

13. Nästa möte: Måndag 21september kl 19, telefonmöte 

14. Mötet avslutades. 

 
Sekreterare  Ordförande  Justeras 

Anette Stafring  Elin Esperi  Anna Lundberg 

 
 
justerat digitalt 




