
Styrelsemöte Upplands Vallhundsklubb 2023-01-15 
 
Plats: Tarby, Vallentuna hos Helena Jansson 
 
Närvarande:    Anmält förhinder: 
Helena Jansson, ordförande   Björn Mattsson 
Eva Karlsson, vice ordförande  Birgitta Ulväng 
Anette Stafring, (via telefon) tom §12 
Lotta Treiberg 
Anna Lundberg 
Elin Esperi 
Isabel Månsson, suppleant 
 

1. Mötets öppnande 
Helena öppnar mötet och hälsar alla närvarande välkomna. 
 
2. Fastställande av dagordning 
Mötet läser igenom dagordningen och fastställer densamma. 
 
3. Val av mötessekreterare 
Lotta utses att föra mötets protokoll. 
 
4. Val av justerare 
Isabel utses att justera dagens protokoll. 
 
5. Föregående mötesprotokoll 
Mötet gick igenom föregående mötesprotokoll från den 2022-11-10. Protokollet godkändes och 
lades till handlingarna. 
 
6. Ekonomi rapport 
Anette redogjorde för klubbens ekonomi och berättade att vårt resultat för förra året, 2022, ser 
bättre ut än vi tidigare hade väntat oss.  
 
Eva redogjorde för budget och utfall gällande den instruktörsutbildning och clinic som 
arrangerades på Väddö den 7-8 januari 2023. Utfallet gällande clinicen – som var på söndagen – 
blev bättre än förväntat. Däremot blev det några sena återbud till lördagens fortbildning för 
instruktörer, vilket gjorde att kostnaderna för varje instruktör blev högre än beräknat. Mötet 
beslöt att klubben står för den del som överstiger den överenskomna deltagaravgiften. Dessutom 
beslöt mötet att klubben i fortsättningen alltid ska vara noga med att anmälningar till kurser och 
andra arrangemang är bindande samt att betalning/avgift alltid ska erläggas innan 
kurs/arrangemang och att vi ska vara tydliga med vilka återbetalningsregler som gäller.  
 
7. Årsmöte 2023 
a) Kallelse 

Eva mejlade ut kallelsen till samtliga medlemmar den 9 januari. Dessutom ligger kallelsen på 
klubbens hemsida sedan det datumet. Kallelse i vykortsform är på väg ut till medlemmarna 
under vecka 3. Helena får i uppdrag att lägga ut årsmötet som ett evenemang på klubbens 
FB-sida. 
 

b) Förtäring 
Förslaget är smörgåstårta med dryck. Helena kolla med nötsektionens duktiga 
cateringperson om hon har möjlighet att hjälpa oss. Anna Lundberg handlar dryck, kaffe/the 



mm. Lotta och Helena bakar något till kaffet. Helena och Lotta ger Anna information om 
antalet anmälda deltagare några dagar före årsmötet.  

 
c) Övrigt 

Anette tar med sladd till dator och skrivare. Det saknas whiteboard-tavla, Helena informerar 
Sven om detta och att han får ta med sig sin egen tavla. Anna föreslår att vi fixar en 50-års 
logga som ser lite festligare ut med anledning av klubbens jubileum. Eva mejlar Anna UVK-
loggan och Anna tar kontakt med någon som kan fixa loggan. Loggan kan användas under 
hela året på klubbens alla olika plattformar och arrangemang. 

 
d) Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 

Helena skriver klart verksamhetsberättelsen och mejlar den till övriga för översyn och 
eventuella kompletteringar. Helena läste upp verksamhetsplanen. Helena informerade om 
att SVaK vill att alla lokalklubbar ska ta upp frågan på sina årsmöten om tidskriften Omkrings 
fortsatta existens, ett förslag är att den blir i form av digital tidning i fortsättningen. Mötet 
beslöt att lägga denna fråga som en diskussionspunkt på dagordningen. 
 

8.  Information 
a) Hemsida 

Mötet tycker att uppdateringarna på hemsidan sköts mycket bra och att hemsidan ser trevlig 
och bra ut. Isabel påminns om att inkomma till Eva med sin presentation. 

 
b) Facebook 

Mötet kan återigen konstatera att vår FB-sida är välbesökt och att den fungerar väl som 
informationskanal. 

 
9. SVaK och Omkring 

Helena har uppdaterat Omkring med sina uppgifter som ordförande. När det gäller de 
klubbmedlemmar som trakasseras av en granne har inte mycket nytt hänt. Helena har varit i 
kontakt med Länsstyrelsen (i Stockholms län) om ärendet.  

 
10. Medlemsvård och aktiviteteter 
a) Stockholm Hundmässa 

Eva rapporterade från SHM den 10-11 december och den monter som SVaK och vi i UVK 
hade där under två dagar. Tack vare att vi hade hjälpsamma medlemmar som lånade ut 
grindar och material blev det en väl fungerande monter. Bemanningen löste sig, även om det 
var i sista stund, och under söndagen kunde det ha varit några till som jobbade. Vi fick hjälp 
av både folk från Mälarmården och Ninnie Lindvall från SVaKs styrelse. Mötet gav en stor – 
och tacksam - eloge till Eva som tog tag i det hela på bästa sätt och som gjorde att vår 
vallhundsklubb och våra duktiga vallhundar kunde presenteras på mässan. Mötet beslöt att 
vi till nästa Stockholm Hundmässa ska vara betydligt tidigare i planeringen och att vi kan ha 
Stockholm Hundmässa som en punkt på alla våra kommande styrelsemöten. 
 

b) Barbro Klingborg-helg 
Anna berättade om den clinic som klubben höll med hjälp av Barbro Klingborg i familjen 
Franzéns Ridhus på Väddö. Även om både vädret och väglaget var av sämsta slag blev det en 
väldigt trevlig och lärorik dag. Deltagarna var av blandat slag, både erfarna och nybörjare. 
Barbro hade med sig flera hundar av olika åldrar och utbildningsnivåer. Med humor 
berättade hon hur och vad hon tränade dessa hundar i, beroende på hur långt hunden har 
kommit. Publiken fick chans att ställa frågor under hela dagen och upplägget fungerade 
mycket bra.  
 



Eva redogjorde för instruktörsdagen, som var på lördagen, och att det dessvärre blev färre 
deltagare än förväntat på grund av sjukdom. Dagen fungerade dock väldigt bra och 
inriktningen den här gången var olika tävlingsmoment och alla fick med sig nya träningsidéer 
och nya verktyg. Mötet konstaterade – trots vädret – att det är en bra årstid för att hålla 
sådan här arrangemang och att de verkar vara populära hos våra medlemmar. 

 
11. Beslut mellan styrelsemöten 

Inga sådana beslut har fattats. 
 

12. Rapport från sektioner mm 
a) Fårsektionen 

Elin rapporterade att SM får i år blir på Gotland i Hamra helgen den 12-13 augusti. UVK 
är en av arrangörerna, de andra är Gotlands VK, Sörmlands VK och Mälarmården. Ett 
begränsat antal rabattkoder finns vid bokning på Gotlandsfärjan för de medlemmar som 
vill åka dit, antingen för att jobba som funktionärer eller för de som är kvalade och ska 
tävla. I övrigt tycker Elin inte att fårsektionen fungerar särskilt väl, få som är med vill 
driva saker eller ta eget ansvar för olika arrangemang. Mötet diskuterade om vi ska lägga 
ned befintlig sektion och starta upp någonting nytt direkt efter årsmötet. Mötet pratade 
också om att vi i år verkligen ska ha KM och förslaget är på vårsidan om vi hittar någon 
lämplig besättning.  

 
b) Nötsektionen 

Helena rapporterade att hon har fått in material till både verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan från sektionen. Nötsektionen verkar till skillnad från fårsektionen 
fungera mycket bra. 

 
c) Utbildning 

Elin läste upp SVaKs nya regler som gäller för instruktörsutbildning, fortbildning och 
uppdateringar för instruktörer.  

 
13. Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns anmälda. 
 

14. Nästa möte 
För den styrelse som väljs på årsmötet den 12 februari blir nästa möte det konstituerande 
mötet som hålls direkt efter årsmötet avslutats. 

 
15. Mötets avslutande 

Helena tackade alla närvarande och avslutade därefter mötet. 
 
 
 

 
 
Helena Jansson  Lotta Treiberg  Isabel Månsson 
Ordförande  Sekreterare  Justerare 

 
 
 


