
Protokoll Upplands Vallhundsklubb styrelsemöte   Möte 5/21 
 
Datum: 2021-11-09 
 
Plats: Via Teams 
 
Närvarande:    
Lotta Treiberg, ordförande  
Anette Stafring, kassör  
Birgitta Ulväng, sekreterare  
Helena Jansson, ledamot 
Anna Lundberg, ledamot                          Inte närvarande: 
Eva Karlsson, v ordförande fr o m §6  
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 
Birgitta utses att skriva mötesprotokoll. 
 
§ 4. Val av justerare 
Mötet väljer Helena till att justera protokollet. 
 
§ 5. Föregående styrelsemötesprotokoll 

a) Mötet går igenom protokoll från den 15 september 2021 och lägger det med godkännande 
till handlingarna. 

 
§ 6. Ekonomi rapport 

a) Anette redovisar saldot på klubbens två konton. 
b) Klubbens material. Klubbens båda släp är nu godkända på besiktningen. Barbro har avsagt sig 

ansvaret för hanteringen av toalett på våra tävlingar. Klubbens befintliga toalett är stor, tung 
och otymplig vi beslutar att därför köpa in ett toatält. Anna tar ansvar för det, hon har 
dessutom en toasits till tunna som klubben kan få. Den gamla toan är nu på vinterförvaring 
på Östa gård vi kollar om de vill ha den, annars får vi ta beslut om i vår om den skall skänkas 
eller säljas till någon.  

c) Styrelsen har beslutat att vi skall ha möjlighet att få milersättning (den statliga skattefria, f n 
18:50 kr/mil) för att ersätta vissa resor som ledamöter eller andra klubbfunktionärer gör för 
klubbens räkning. Lotta och Anette tar fram ett underlag som kan användas för att få 
utbetalning. 

 
§ 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. Den är levande och bra. 
c) Medlemsnytt, ligger fortfarande på is. 

 



 
 
§ 8. SVaK om Omkring 
Ingen fråga fanns att ta upp gällande SVaK.  Lotta har inte skickat in något material till Omkring. 
 
§ 9. Medlemsvård och aktiviteter 
Många i klubben erbjuder sig att hjälpa till som funktionärer etc men det är väldigt få som kan tänka 
sig ta ansvar för ex anordna tävlingar eller aktiviteter, sköta servering mm. Helena får i uppgift att 
söka några som kan vara ansvarig för serveringarna på våra tävlingar. 
Alla i styrelsen skall till nästa möte, helst innan ha förslag på aktiviteter vi kan anordna i klubben som 
tex clinics, föreläsningar, osv. 
Årsmötet kommer att hållas på eftermiddagen den 13/2. Ett fysiskt årsmöte. Lotta kollar om vi kan 
hålla till i Blå Vingen.  
 
§ 10. Beslut mellan styrelsemöten 
Styrelsen har beslutat att föreslå Elin Esperi och Anna Edbom till att utbilda sig till domare. Helena 
kontaktar dem så att de kan skicka in lite information om deras tävlingsmeriter mm. 
 
§ 11. Rapport från sektioner 

a) Adjungering till styrelsen. Fortfarande ingen respons från sektionerna. Frågan kvarstår. 
b) Fårsektionen. Inget nytt. 
c) Nötsektionen. En träff har hållits hos Bernice. Mycket uppskattat och trevligt arrangemang. 
d) Utbildning. Ingenting fanns att rapportera. 

 
§ 12. Övriga frågor 
Svenska Working kelpie klubben (SWKK) kommer i sommar att arrangera Working kelpie 
mästerskapen i vårt område. Nöttävlingen kommer att vara hos Håkan Carlborg i Knutby och 
fårtävlingarna hos Birgitta i Örsundsbro. Detta kommer att vara 29-31/7. Troligen behöver Birgitta 
låna klubbens grindar dessa dagar. 
 
§ 13. Nästa möte 
Mötet beslöt att kalla till nästa styrelsemöte den 11 januari. 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          Birgitta Ulväng  Helena Jansson 
Ordförande  Vid protokollet  justerare 
 


