
Styrelseprotokoll Upplands Vallhundsklubb 

Digitalt via Microsoft Teams den 10 november 2022 

Närvarande: 
Helena Jansson, ordförande 
Eva Karlsson, vice ordförande 
Anette Stafring, kassör 
Lotta Treiberg 
Birgitta Ulväng 
Elin Esperi (fr o m § 5) 
Isabel Månsson, suppleant 
 
Anmält förhinder: 
Anna Lundberg 
Björn Mattsson 
 

1. Mötets öppnande 
Helena öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 
2. Fastställande av dagordning 

Som övrig fråga anmäldes av Helena om att några av våra medlemmar trakasseras av en 
granne. Ytterligare en övrig fråga gäller firandet av klubbens 50-års jubileum 2023. 

 
3. Val av mötessekreterare 

Lotta valdes till att föra protokoll för mötet. 
 

4. Val av justerare 
Till att justera mötets protokoll valdes Isabelle Månsson. 

 
5. Föregående mötesprotokoll 

Mötet läste igenom protokoll från den 26 september 2022 och lade detsamma till 
handlingarna. 

 
6. Ekonomi  

a) Anette redogjorde för aktuellt resultat på våra konton. I jämförelse med januari ligger vi 
på ett lite sämre resultat, trots att vi har arrangerat många tävlingar. Men kostnaderna 
vid tävlingarna har, liksom allt annat, ökat som t ex mat och kaffe till funktionärerna. 
Mötet ansåg att det är viktigt att vi ger den servicen till våra oumbärliga 
tävlingsfunktionärer även i fortsättningen. 

 
b) Släpvagn, reparation och vinterförvaring 

Elin rapporterade att det var problem med det täckta släpets bromsar som låste sig när 
man backar. Mötet beslöt att vänta med reparation tills våren då släpet åter kommer att 
användas mer regelbundet. Just nu står släpet på Knutby prästgård, men Kenth Svartberg 
kommer hjälpa till att köra släpet till Anette där det kan stå över vintern. Dock måste det 
täckas med presenning då det regnar in i det. 

 
7. Årsmöte 2023 

a) Tid: Mötet är beslutat om att äga rum den 12 februari klockan 14.00. 
b) Aktivitet: Mötet diskuterade förslag på föreläsare och beslöt att Helena frågar Sven 

Sognevik om han vill berätta om vad domaren bedömer vid tävlingar och prov. 



c) Plats: Mötet gav Lotta i uppdrag att kontakta Blå Wingen i Långhundrakorset för att boka 
årsmötet, tiden blir från ca 13.00 – 17.30, föreläsning börjar 14.00 därefter förtäring och 
sedan årsmöte. 

d) Kallelse: Lotta får i uppdrag att producera och skicka ut kallelse via post. Lotta skickar pdf 
till Eva som lägger ut på hemsida och Facebook.  
Verksamhetsberättelse: Helena skriver ett förslag till VB. 
Verksamhetsplan: Helena kollar förra året och ser om något ska läggas till. 

 
8. Information 

a) Hemsida: Lotta och Isabelle behöver snarast inkomma med sina presentationer. 
b)  Facebook: Mötet konstaterar att sidan flyter på bra med många interaktioner. 
c) Medlemsnytt: Mötet konstaterar att ingen tidning har givits ut på länge.  

 
9. SVaK och Omkring 

Helena rapporterade om att vår förfrågan om att utbilda Elin Esperi till vallhundsdomare 
ännu inte har fått något klart besked från SVaK. Mötet diskuterade kort om hur ärendet 
angående incidenten mot en av våra tävlingsfunktionärer fortgår. SVaK önskar en skriftlig 
redogörelse. Helena fortsätter med ärendet. Helena ska ändra kontaktuppgifter gällande 
ordförande i Omkring. 

 
10. Medlemsvård och aktiviteter 

a) Stockholm Hundmässa monter den 10-11 december: Helena gör en förfrågan på FB om 
vilka som vill hjälpa till med att arbeta med och i montern under helgen. Lotta kontaktar 
Anna Lundberg om material som kan användas. Mötet diskuterade olika namn på 
ansvarig för montern. Lotta och Helena håller kontakt om hur arbetet fortskrider. 

b) Helgaktivitet med Barbro Klingborg den 7-8 januari: Ridhus på Väddö är bokat och även 
får finns tillgängliga. Kostnaden för hyra två dagar + får är 2000 kronor. En av dagarna är 
det clinic och då är samtliga intresserade medlemmar välkomna, avgiften är satt till 100 
kr. Deltagarna får ta med sig egen lunch och fika. Den andra dagen är helt vikt för 
klubbens instruktörer. Eva och Elin ansvarar för arrangemanget. Eva har gjort en budget 
som mötet godkände. 
 

11. Beslut mellan styrelsemöten 
Mötet har beslutat om att delta med monter på Stockholm Hundmässa. 

 
12. Rapport från sektionerna 

a) Fårsektionen: Elin rapporterade av UVK är en av arrangörerna av nästa års Får SM. Plats 
och tid är ännu inte bestämd. Detta är ett samarrangemang med Sörmland, 
Mälarmården och Gotland. Elin fick i uppdrag att diskutera nästa års Klubbmästerskap 
med sektionen. Gärna något lekfullt och festligt som anknyter till vårt 50-årsjubileum.  

b) Nötsektionen: Birgitta rapporterade att det har varit säsongsavslutning i sektionen. Man 
firade detta hos Bernice T med att valla och därefter var det grillning. Birgitta 
rapporterade att Unghunds SM Nöt kommer att vara på Knutby prästgård sommaren -23. 

c) Utbildning: Anna Edbom har inkommit med en ansökan om att få utbilda sig till 
instruktör. Mötet beslöt att ställa sig bakom denna ansökan. Eva fick i uppdrag att 
meddela SVaK detta. Enligt ett tidigare beslut står UVK för den del av 
utbildningskostnaden som inte betalas av SVaK. 

 
13. Övriga frågor 

Helena redogjorde för att några av våra medlemmar i Österåker sedan lång tid tillbaka 
trakasseras av en närboende granne. Var gång de är hos fåren och särskilt när de vallar blir 
de anmälda av denne granne (som själv är fårägare). Mötet beklagar verkligen denna 



situation men kan förutom att sympatisera med medlemmarna inte göra mycket. 
Länsstyrelsen har inte haft några anmärkningar på de berörda UVK-medlemmarnas 
fårhållning. 
 
Mötet diskuterade nästa årsjubileum och hur vi ska försöka uppmärksamma att klubben 
fyller 50 år. Anna L kontaktas för att höra om hon har några idéer. 
 

14. Nästa möte 
Nästa möte blir söndagen den 15 januari klockan 15.00 hemma hos Helena i Tarby 15, 
Vallentuna.  
 
 
 
 
 
Helena Jansson  Isabel Månsson  Lotta Treiberg 
Ordförande  Justerare   Sekreterare 
    

 
 


