
 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2022-03-10 på Valsjö gård, Nynäshamn.  

Närvarande: Jenny Öberg, Inger Tallbäck, Nina Sundelin, Sanna Engborg, Lotta Bogårdh, 

Erica Rosendahl 

§1 Mötets öppnas 

 

§2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

§3 Närvarande 

Jenny, Nina, Sanna, Inger, Marina, Lotta, Erica 

 

§4 Utse sekreterare samt justerare av protokoll 

Sekreterare – Erica Rosendahl  

Justerare - Martina och Sanna  

 

§5 Föregående protokoll 

Protokollet godkändes 

 

§6 Ekonomi 

Papperena är på gång in till Nordea för att få åtkomst till kontot. 

 

§7 Rutiner vid beslut 

Erica sköter protokoll samt dagordningen för styrelsemöten. 

Bestämde att vid beslut ska alla få svara innan vi går vidare. 

 

 §8 Nöt-tävlingen 

Börjat föra en diskussion över att arrangera en nöttävling under året. 

 



§9 UBA, medlemsaktiviteter 

Eventuellt medlemsaktivitet i samband med tävling ute hos Nina, Clinic med någon specifik 

inriktning. 

 

§10 Släpkärran 

Planeras att måla, rensa och städa släpet under våren. 

 

§11 Funktionärsvallning 

Fördes en diskussion hur vi kan få funktionärer att känna sig trygga på funktionärsvallningen, 

bland annat att ha en mer erfaren utanför hagen.  

 

Poängtera att funktionärsvallning inte är obligatoriskt efter tävling utan är upp till får ägaren 

fall det finns tid och lust.  

Få till fler tävlande att ta ett större ansvar till att vara funktionärer.  

 

§12 Tävlingar 2022 

Svak har höjt startavgiften, beslutas att vi tar en startavgift på 295 kr, 

Nina planerar att ha en IK1 tävling 30 april och 1 maj. 

Inger kan eventuellt ha en IK1 någon gång under hösten. 

Sanna kan eventuellt ha en kvällstävling under sommaren.  

Vi arrangeras kvarts SM i 20-21 augusti.  

Martina beslutas att ta över ansvaret för sponsringen.  

 

§13 Delegater vid SVAKs årsmöte 

Vi beslutar att skicka Inger Tallbäck, Peter Nord och Britt Perez. 

Erica meddelar SVAK.  

Ta upp ang Royal Canin som sponsring. Inger mejlar ordförande i SVAK. 

 

§14 Övriga frågor 

Frågan kom upp på att hyra förrådd/garderob för att ha pärmarna för att slippa ha det hemma 

hos olika. Nina kan ställa upp mot en betalning. 

Tävlingsledare – Jenny Öberg har utbildats till tävlingsledarutbildare.  

Nina Sundelin, Inger Tallbäck och Mikaela Prim behöver en uppdatering.  

Kollar runt om det finns några intresserade av att utbildas till tävlingsledare. 

 

 



§15 Mötet avslutas 

 

 

Sekreterare 

 

_________________________________________________________________________________ 

     / Erica Rosendahl 

 

Justerare  

 

__________________________________________________________________________________ 

     / Martina Nilsson 

 

 

Justerare  

 

__________________________________________________________________________________ 

     / Sanna Engborg 


