
Protokoll Upplands Vallhundsklubb styrelsemöte   Möte 4/21 
 
Datum: 2021-09-15 
 
Plats: Via Teams 
 
Närvarande:    Anmält förhinder: 
Lotta Treiberg, ordförande   Helena Jansson 
Anette Stafring, kassör  
Birgitta Ulväng, sekreterare   Inte närvarande: 
Eva Karlsson, v ordförande fr o m §13  Anna Lundberg 
Björn Mattsson, suppleant   Ulf Carlsson 
Isabel Månsson, suppleant 
 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Lotta hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet. 
 
§ 2. Fastställande av dagordning 
Mötet fastställde föreslagen dagordning. 
 
§ 3. Val av Mötessekreterare 
Lotta utses av skriva mötesprotokoll. 
 
§ 4. Val av justerare 
Mötet väljer Björn till att justera protokollet. 
 
§ 5. Föregående styrelsemötesprotokoll 

a) Mötet går igenom protokoll från den 25 maj 2021 och lägger det med godkännande till 
handlingarna. 

 
§ 6. Ekonomi rapport 

a) Anette redovisar saldot på klubbens två konton. 
b) Klubbens material. Mötet tackar varmt Isabel för att hon lagt ned tid och engagemang på att 

besiktiga klubbens två släpvagnar. Den ena, gallerkärran, gick igenom besiktningen utan 
anmärkningar. Det andra, större släpet, fick en tvåa gällande bromsarna och detta måste 
åtgärdas innan den åter kan besiktigas för att häva körförbund. Isabel får i uppdrag att 
kontakta en verkstad som kan reparera släpet.  

c) Lotta väcker frågan om milersättning för styrelsens ledamöter vid fysiska möten, då 
avståndet för ledamöterna kan vara betydande. En diskussion om milersättning (den statliga 
skattefria, f n 18:50 kr/mil) för att ersätta vissa resor som ledamöter eller andra 
klubbfunktionärer gör för klubbens räkning följde. Mötet beslöt att bordlägga frågan till 
nästa möte. 

 
§ 7. Information 

a) Klubbens hemsida fungerar bra och uppdateras i god ordning. 
b) Facebookgruppen når många medlemmar/användare och den information som läggs ut om 

kurser och tävlingar och annat väcker intresse och gensvar.  
c) Medlemsnytt, ligger fortfarande på is. 

 
 

 



§ 8. SVaK om Omkring 
Ingen fråga fanns att ta upp gällande SVaK. Däremot har mötet tagit del av Omkrings efterlysning om 
att alla klubbar måste bidra med mer material till tidningen. Lotta får i uppdrag att skicka in material 
om klubbens verksamhet till Omkring. 
 
§ 9. Medlemsvård och aktiviteter 
Under sommaren och hösten har klubben anordnat tävlingar och olika aktiviteter i samband med 
dessa. Mötet diskuterade förutsättningarna för att arrangera ett KM Får under hösten. Tänkbara 
gårdar finns, men det saknas funktionärer som vill dra lasset för att få tävlingen till stånd. Mötet 
beslöt att Lotta kontaktar Elin Esperi i Fårsektionen för att höra om några villiga funktionärer finns. 
KM Nöt kommer inte att genomföras i år. 
 
§ 10. Beslut mellan styrelsemöten 
Mötet fastställde beslutet om att Tammy Silverlycka får gå grundläggande Instruktörsutbildning 
arrangerad av SVaK. 
 
§ 11. Rapport från sektioner 

a) Adjungering till styrelsen. Fortfarande ingen respons från sektionerna. Frågan kvarstår. 
b) Fårsektionen. Anette meddelar att hittills har nio (9) stycken fårtävlingar (IK 1 och 2) 

arrangerats av klubben. Fler tävlingar kommer att arrangeras under hösten samt två stycken 
VP hos Ann Björkenius. 
Birgitta frågar mötet om klubben skulle kunna låna ut material samt hjälpa till att ”ragga” 
funktionärer till nästa års Working kelpie Mästerskap som eventuellt kan komma att hållas 
hos Birgitta. Mötet beslutade att stötta WK med detta.  

c) Nötsektionen. Ett önskemål från en medlem om fler aktiviteter och träningar på nötsidan 
diskuterades. På grund av att klubben i nuläget bara har tillgång till två lämpliga 
nötbesättningar, har tiden för just dessa besättningar inte räckt till för att anordna 
träningskvällar under sommaren. Nötsektionen har däremot kallat till en träff med 
träningsmöjligheter hos Bernice Tufvesson i Götbrunna den 3 oktober. Intresset för träffen 
har varit mycket stort. 

d) Utbildning. Ingenting fanns att rapportera. 
 
§ 12. Övriga frågor 
Mötet skickar sina varmaste gratulationer till vår klubbmedlem Johanna N Johansson och Ztill som 
vann SM fårfinalen, för andra gången! Inga övriga frågor fanns anmälda. 
 
§ 13. Nästa möte 
Mötet beslöt att kalla till nästa styrelsemöte den 10 november. Om mötet blir digitalt eller fysiskt tar 
vi beslut om senare, pga eventuellt ändrade restriktioner. 
 
§ 14. Mötets avslutande 
Lotta tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
Lotta Treiberg   Björn Mattsson 
Vid protokollet  justerare 
 


