
Protokoll styrelsemöte för UVK 
2022-06-09 via Teams  

  
  
  

  
Närvarande: Anette Stafring, Eva Karlsson, Helena Jansson, Elin Esperi,  
Anna Lundberg (från §7) 

§1 Mötets öppnande   

Helena öppnade mötet   

§2 Fastställande av dagordning  

Dagordningen godkändes. 

§3 Val av sekreterare för mötet.   
           
Eva Karlsson valdes till sekreterare 

§4 Val av justerare               
Anette Stafring valdes till justerare.  

§5 Föregående styrelsmöteprotokoll 
Mötet går igenom protokoll och åtgärdslista från föregående möte. 

§6  Ekonomi rapport 

a) 180258kr på kontot och det rör på sig mycket nu i och med mycket tävlingar. 
Förväntas en hel del utgifter som inte är tagna ännu.   

b) Klubbens material. Portabel toa med tält ej inköpt. 

§7 Information 

a) hemsidan Fungerar ok. Påminner styrelsen om presentation. 

b) Facebookgruppen inget nytt 

c) Medlemsnytt - inget nytt. Frågan om den fortfarande behövs? 

§8 SVAK och Omkring 
 
a)  SVAK. Helena har svarat på remissen om SM. 
Eva informerade lite om Vallreg och ombyggnad som ska ske till vintern. 

b) Omkring - roligt om någon skickar in material 
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c) Eva har utbildats till Tävlingsledarlärare och har haft en uppdatering för 
tävlingsledare. 

d) Utbildning: Helena har skickat in förslaget på Elin som ny domare.  
Anna kontaktar Lena Henriksson angående överlämnandet av UBA. Den pärm som finns 
fyller ingen direkt funktion eftersom allt finns i Filarkivet.  

§9 Medlemsvård och aktiviteter 

KM-får planeras hos Anette i Stavby, Alunda den 17/7. Annons finns på hemsidan och i FB-
gruppen. Påminnelser kommer att skickas ut. Inga anmälda än så länge. 

§10 Beslut mellan styrelsemöten 

Beslut i FB-gruppen att Helena besvarar remissen enligt fårsektionens förslag dvs att vi 
säger ja till SM-förslaget men förutsatt att Agria blir den bredare tävlingen. 

§11 Rapport från sektioner 

a)  Fårsektionen: Elin rapporterar att vi har haft möte på Östa och tävlingar planerades, 
diskussioner.  

b) Nötsektionen: Helena rapporterar att vi har haft invallning och det blir tävlingar 
kommande helg i Knutby. Vi har även visst samarbete med Working Kelpieklubben 
gällande WK-mästerskapet som går hos Håkan Carlborg i Knutby. 

                                 
§7 Övriga frågor   

Inga övriga frågor. 

  

§8 Nästa möte  

Månadsskiftet augusti - september. Helena lägger ut förslag på datum i FB-gruppen. 

  

§9 Mötets avslutande  

Helena tackade för mötet och avslutade.  

Ordförande Helena Jansson                                            Sekreterare Eva Karlsson  

Justerare Anette Stafring 
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