
 
 

Styrelsemöte VVK Protokoll 

 

Datum:  2019-01-08 

Tid:  18.30 

Plats: Borås, Ewas jobb 

 

Närvarande: Björn, Lollo, Lennart, Ewa, Magdalena, Linda A, Cattis 

Frånvarande: Linda H, Frank 

 

Dagordning 

 

1. Mötet öppnandes 

 

2. Val av justerare 

Magdalena 

 

3. Föregående protokoll 

Genomgång av föregående protokoll – godkändes och fördes till handlingarna 

 

4. Förändringar i Styrelsen inför 2019?  

Årsmötets beslut 2017: 1 ordförande, 7 ordinarie ledamöter och 1 suppleant 

Styrelsen diskuterade sina roller. Avstämning ska göras gentemot valberedningen  

 

Lennart har valdes som ordförande på ett år och har fyllt sin mandatperiod  

Björn har valts på 2 år och har ett år kvar av sin mandatperiod 

Lollo har valts på 2 år och har ett år kvar av sin mandatperiod 

Catarina har valts på 2 år och har ett år kvar av sin mandatperiod 

Ewa har valts på ett år och har fyllt sin mandatperiod 

Linda H har valts på 2 år och har fyllt sin mandatperiod 

Linda A har valts på 2 år och har fyllt sin mandatperiod 

Magdalena har valts på 2 år och har ett år kvar av sin mandatperiod 

Frank Askengren valdes på ett år och har fyllt sin mandatperiod 

 

5. Ekonomisk redovisning  

- kassa per 2019-01-05 109 201 kronor mot 105 280 kronor förra året  

 

6. Årsmöteshandlingarna påbörjade  

Utkast presenterades - kommer att fortsätta bollas per mail inom styrelsen. 

 

7. Planering/avstämning inför Årsmötet (den 23 mars 2019) 

Sätila är bokat.  

Göran Stamborg ska tillfrågas, ordförande, Marita Hellner ska tillfrågas, sekreterare 

 

http://www.vorsteh-vast.se/default.asp


 
8. Planering/avstämning inför utställningen och apporttävlingen på Sätila 

Mikael och Lennart ordnar apporttävlingen 

 

9. Regelförslag – unghundstest mm 

HS är tillfrågade. Vi kan komma med synpunkter den 26 mars (efter VVKs årsmöte).  

 

10. Övriga frågor 

 

Nya frysar ska införskaffas 

 

Gåvor till domare – Har varit glas och foder. Kanske presentkort? Skillnad mellan 

egna och gästande hundar. Vi kollar med övriga klubbar hur dom gör. 

 

Träningshelg, troligen 29-30 juni Väla, Cattis kollar tillgänglighet  

 

11. Mötet avslutas  

 

- nästa möte är tis 29 januari 2019 kl. 18.30, hos Björn, Västgötagatan 6, Alingsås med 

Valberedningen och Birger Knutsson närvarande 

 

Därefter det konstituerande mötet direkt efter årsmötet 2019-03-24, Sätila 

 

 

Sekreterare    Ordförande  

   
 

Björn Holgersson   Lennart Gullberg 

 

Justerare 

 

 
 

Magdalena Danielsson 
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