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Datum och tid 2020-11-24 kl 18:30-20:30 

Plats Distansmöte 

Kallade  

Styrelsen Mia Enlin, Göran Hagberg, Nette Carlestål, Sonny Samuelsson, Anna 
Hagberg, Kicki Jidebom, Tomas Carlsson 

Suppleanter Anna Warrén Haglund 

Adjungerande  

  

Frånvarande  

Styrelsen Sarah Öhman, Annika Malmros-Borell 

Suppleanter  

Adjungerande  



 

 
 

 Vallentuna Brukshundklubb 

 
 

Innehåll 
1. Mötets öppnande 3 

2. Val av justerare 3 

3. Genomgång av tidigare protokoll 3 

4. Verksamhetsberättelse 2020 3 

5. Verksamhetsplan 2021 3 

6. Allmänna frågor från styrelsen 4 
6.1. Deltagande på kommande Distriktsmöte 4 
6.2. Föreläsning och uppföljningsträffar för instruktörer 4 
6.3. Erbjudande om fotografering 4 
6.4. Avhopp som revisor 4 

7. Övriga frågor 5 
7.1. Agenda medlemsmötet 5 

8. Styrelsemöten 6 

9. Medlemsmöten 7 

10. Mötets avslutande 7 
 
  

-2(7)- 



 

 
 

 Vallentuna Brukshundklubb 

 
 

1. Mötets öppnande 
Mötets ordförande Mia Enlin förklarade mötet öppnat. 

2. Val av justerare 
Inget val av justerare då mötet primärt gäller Verksamhetsberättelse 2020 och 
Verksamhetsplan 2021 där var och en i styrelsen har möjlighet att justera. 

3. Genomgång av tidigare protokoll 
Protokoll från föregående möte gås igenom på kommande styrelsemöte då fokus på detta 
möte var verksamhetsplanering. 

4. Verksamhetsberättelse 2020 
Vår information om årets som gått, Verksamhetsberättelse 2020, gicks igenom samt 
justerades och kompletterades. 
 
Slutgiltig version fastställs på nästa styrelsemöte. 

5. Verksamhetsplan 2021 
Den övergripande planen för hur vi kommer att jobba nästa år och vilka större aktiviteter vi 
ska göra finns i Verksamhetsplan 2021. Den gicks igenom samt justerades och 
kompletterades. 
 
Slutgiltig version fastställs på nästa styrelsemöte. 
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6. Allmänna frågor från styrelsen 

6.1. Deltagande på kommande Distriktsmöte 
Mia har förhinder att delta på kommande Distriktsmöte den 26 nov kl 19-21. Det kommer att 
vara på distans och bland annat ta upp frågan om former för kommanden årsmöten i 
distriktets lokalklubbar. 
 
Göran är med som medlem i distriktsstyrelsen, men bra någon annan från VaBK kan delta 
som representant för klubben. Möjligen har Nette möjlighet att delta 

6.2. Föreläsning och uppföljningsträffar för instruktörer 
Studiefrämjandet har bjudit in vår och andra klubbars aktiva instruktörer till en serie av 
föreläsningar med Maria Brandel och därtill ett flertal uppföljningsträffar.  

6.3. Erbjudande om fotografering 
Vi har fått ett erbjudande av en fotograf om gratis fotografering av hundekipage. 
 
Med tanke på de restriktioner som finns nu på grund av corona-pandemin kommer Mia svara 
att vi avstår från det erbjudandet just nu 

6.4. Avhopp som revisor 
Helén Eimar som är aktiv i flera andra klubbar, dock inte vår längre, har meddelat Mia att 
hon inte har möjlighet att sitta kvar som revisor. 
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7. Övriga frågor 

7.1. Agenda medlemsmötet 
Medlemsmötet den 8 dec kommer att vara på distans med Google Meet. Detaljer om hur att 
koppla upp sig finns i kallelsen, läs mer här. 
 
Vi har en kort agenda med information från vardera av våra fem utskott. Därför bra om 
Tävling/Sarah, Utbildning/Anna, PR-Info/Göran, Stuga-kök/Sonny samt Avel-hälsa/Mia 
förbereder några meningar att säga. 
 
Dessutom en punkt med information från Valberedningen om status vad gäller deras arbete 
inför årsmötet med nästa års styrelse, revisorer och valberedning. 
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https://www.vallentunabrukshundklubb.se/wp-content/uploads/2020/11/Kallelse-medlemsmote-08DEC20.pdf
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8. Styrelsemöten 
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# 2020 Datum Tid Kan ej närvara Fikaansvar 

1 2020-03-05 18:30-20:30 Anna Hagberg Madelene Arvidsson 

2 2020-04-08 
Webbmöte 

18:45-20:45 Annika - 

3 2020-05-05 
Utomhus 

19:30-20:30  - 

4 2020-06-07 
Utomhus 

17:00-19:00 Anna Hagberg, 
Tomas Kicki Jidebom 

5 2020-06-30 18:30-20:30  Mia Enlin 

6 2020-08-25 18:30-20:30  Anna Hagberg 

7 2020-09-29 18:30-20:30  Annika Malmros-Borell 

8 2020-10-27 18:30-20:30  Sonny Samuelsson 

9 2020-11-24 
Verksamhetsplan 

18:30-20:30  - 

10 2020-12-15 18:30-20:30  Nette Carlestål 

11 2021-01-12 18:30-20:30  Mia Enlin 

12 2021-02-14 14:45-15:45  Före Årsmötet 
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9. Medlemsmöten 
 

 

10. Mötets avslutande 
Mia tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
-------------------- --------------------  
Mia Enlin Göran Hagberg 
Mötesordförande Vid protokollet  
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Möte # Datum Tid Ämne 

1 2020-08-20 Kl. 19 Medlemsmöte efter prova-på 
aktiviteter 

2 2020-12-08 Kl. 19 Fika och info från Styrelsen 

3 2021-02-14 16:00-18:00 Årsmöte 


