
Styrelsemöte 7 april 2019, Kolboryd

Närvarande: Stina Träff, Lotta Larsson, Christina Nielsen, Monica Larsson, Marita Björk och Pia 
Lindberg. Frånvarande: Kent Rydin, Mie Schedin och Sabine Heiden.

1. Mötets öppnande
Christina öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Under mötets första punkter är TK inbjuden och 
representeras av Ann Blomkvist, Katia Maines samt Mikael Larsson.

2. Val av mötesfunktionärer
Lotta valdes att justera protokollet.

3. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns.

4. Föregående mötes protokoll
Pia läser upp protokollet från vårt konstituerande styrelsemöte.

5. Tävlingskommitén informerar
Kommittén har förnyats och består nu av Ann Blomkvist, Katia Maines, Stina Träff och Diana 
Nordlander. 

6. Tävlingar 2019
Vallhundsringen kommer att ha IK-2 hos Maria Winberg 7-8 maj, IK-2 hos Henrik Nilsson i slutet 
av maj, Kvart-SM samt Unghunds-SM Nöt i augusti. 

7. Unghunds-SM Nöt 2019
Kent har bokat Kjell Johansson att döma årets arrangemang. Vi har tidigare skapat en arbetsgrupp 
och dessa kommer att boka möte för vidare planering med Kent Rydin som ansvarig. Styrelsen 
finns till förfogande vid behov men vi låter i första hand arbetsgruppen sköta planeringen och Pia 
lägger ut info som vanligt på hemsida/facebook.

8. Kvarts-SM Får 2019
Det har bildats en arbetsgrupp där Mikael Larsson från vallhundsringen ingår. Årets Kvarts-SM 
kommer att arrangeras av Vallhundsringen 17-18 augusti på Henrik Nilssons besättning. 

9. Info från SVaK's fullmäktige 2019
Vallhundsringen representerades i år av Ann Blomkvist och Christina Nielsen. Efter att hela UBK 
hoppade av kan man nu meddela att det finns ett nytt komplett UBK inom SVaK. Ann Blomkvist 
rapporterade även lite kort om dagen innan fullmäktige som var vigd åt att diskutera SVaK's 
framtid. Det var en bra idéverkstad som leddes av Marianne Klima och SVaK kommer att ta med 
sig detta vidare. En mycket givande och intressant dag.

10. Intrång till djurägare
Det har varit lite otydligt vem som skall följa upp och föra en dialog kring den träningsdag som 
djurägare åtar sig att hålla för funktionärer när dom väljer det högre intrånget vid tävling. Vi bollar 
över till TK och ber dom att vara extra tydliga i kommunikationen med djurägare när dom planerar 
tävlingar.

11. Ekonomi
På dagens möte undertecknades de blanketter som behövs för att Lotta Larsson och Christina 
Nielsen skall stå som firmatecknare för vallhundsringen. Per Bodin är avskriven som firmatecknare 



och klubbens IT-ansvarige kan numer enbart kolla av kontot men kan ej göra överföringar eller 
betalningar. Lotta och Stina kommer att ha en möte med vår nya redovisningskonsult för att berätta 
hur vi önskar att hon staplar upp allting.

12. Klämmestorp 25-26 maj 2019
Vi diskuterar detaljer och planerar grovt. Pia åtar sig att hålla i arrangemanget och lägger ut info 
samt öppnar upp för anmälan närmsta dagarna. Vi hoppas på stor upppslutning och en härlig helg 
tillsammans för medlemmarna.

13. Transporterna
Bägge transporterna är nu registrerade på Christina Nielsen. Det finns en tredje gammal kärra i ej 
brukbart skick. Vi beslutar att försöka sälja av den via hemsida/facebook för att bli av med den. Pia 
tar på sig att göra en intressekoll på hemsidan/facebook.

14. Inköp av kärra (toalett)
Vi tror att det finns bra kärror att hitta begagnade så Marita och hennes man får i uppdrag att kolla 
av blocket efter någonting lämpligt.

15. Övrigt
a) Marita Björk kommer att erbjuda öppen träning sista onsdagen varje månad klockan 18.00. Pia 
lägger ut info löpande på hemsidan/facebook.

16. Nästa möte
Vi träffas hemma hos Christina Nielsen 15/5 klockan 18.30. De som har svårt att närvara fysiskt är 
välkomna att delta via telefon/messenger.

17. Mötet avslutas
Christina avslutar mötet.

_________________________     _________________________     _________________________

Ordförande Christina Nielsen        Sekreterare Pia Lindberg               Justerare Lotta Larsson


