
Protokoll Upplands Vallhundsklubb styrelsemöte   Möte 1/22 
 
Datum: 2022-01-11 
 
Plats: Via Teams 
 
Närvarande:    
Lotta Treiberg, ordförande  
Anette Stafring, kassör  
Birgitta Ulväng, sekreterare  
Helena Jansson, ledamot 
Anna Lundberg, ledamot 
Ulf Carlsson, ledamot                           
Eva Karlsson, v ordförande tom §5  
Björn Mattsson, suppleant    
Isabel Månsson, suppleant 
Karin Olsson, valberedningen 
 
 
§ 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 och åtgärdslista från den 9 november 2021 och lägger det med 
godkännande till handlingarna. 

 
§ 6. Ekonomi rapport 

a) Anette redovisar saldot på klubbens två konton. 
b) Klubbens material. Inget nytt.  
c) Blankett för reseersättning finns nu klar. 

 
§ 7. Information 

a) Klubbens hemsida fungerar bra och uppdateras i god ordning, dock saknas några 
presentationer av styrelsemedlemmar, de som inte har någon presentation skriver ihop en 
och mailar den tillsammans med någon bild på sig själv till Eva. 

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. Anna 
lägger in en påminnelse där om att betala in medlemsavgiften samt datum för årsmötet. 

c) Medlemsnytt, ligger fortfarande på is. 
 
 
 

 



§ 8. SVaK om Omkring 
SVaK har skickat ut lite information om att vi skall påminna medlemmarna om medlemsavgiften samt 
att de har planer på att genomföra några webinarier framöver. SVaKs årsmöte hålls den 27/3. En 
fråga har också kommit från SVaK om deras tjänst för telefonmöten om den används eller om de skall 
avsluta den.  
 
§ 9. Medlemsvård och aktiviteter 

a) Årsmötet: På grund av rådande restriktioner angående Covid 19 så beslutar vi att vårt 
årsmöte blir ett digitalt sådant. Vårt förslag är att Karin Molander Danielsson blir 
mötesordförande. Lotta avbokar lokalen. Anna lägger ut på Facebook om när mötet skall 
vara och hon fixar även massmail med kallelse till alla våra medlemmar. Styrelsen funderar 
på om vi kan ha något föredrag i anslutning till årsmötet. Lotta fixar Verksamhetsplan och 
Verksamhetsberättelse. Anette fixar förslag till rambudget. 

b) Valberedningen: Karin från valberedningen gick igenom med styrelsen vilka som vill sitta 
kvar respektive avgå. De kan nu fortsätta sitt arbete. 

c) Övriga aktiviteter: Anette och Eva m.fl. har varit till Roslags Western på Väddö och tittat i 
deras ridhus mm de har en grupp med får och ett ridhus att vara i så där skulle klubben 
kunna arrangera någon clinic etc framöver. 
 

§ 10. Beslut mellan styrelsemöten 
Inga beslut tagna. 
 
§ 11. Rapport från sektioner 

a) Adjungering till styrelsen. Fortfarande ingen respons från sektionerna. Frågan kvarstår. 
b) Fårsektionen. Inget nytt. 
c) Nötsektionen. Inget nytt 
d) Utbildning. Helena skickar in presentation mm så att Elin Esperi kan gå domarutbildning. 

Styrelsen beslutar att klubbens instruktörer skall betala in 500 kronor per år till klubben och 
kommer då framöver att erbjudas fortbildning mm. 

 
§ 12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 13. Nästa möte 
Mötet beslöt att kalla till nästa styrelsemöte den 13 februari kl 14.30 strax innan vårt årsmöte.  
 
§ 14. Mötets avslutande 
Lotta tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
Birgitta Ulväng           Lotta Treiberg                       Helena Jansson 
Vid protokollet           Ordförande                            Justerare 
 


