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Styrelsemöte  
 
Plats: Vällanstigen 32, Falun 
Tid:  17.00-21.00 

 
§ 78 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 79 Godkännande av dagordning 
Ingen dagordning förelåg, eftersom kvällens möte endast skulle röra diskussion kring 
sponsringsfrågan.  
 
§ 80 Val av Justerare 
Justerare valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 81 Sponsring 
Det som är mest akut just nu är att försöka få till sponsorer till vår Utställning i november. Och 
det gäller både olika former av administrativa mallar och priser. 
Styrelsen diskuterade vad som gjorts för att hitta ny sponsor för vår verksamhet.  
De foderleverantörer som hittills har kontaktats av styrelsen har inte kunnat ställa upp med 
något på så kort varsel. Det framkom att foderleverantörerna börjar dra in på sin sponsring. 
Men styrelsen hjälps åt med att kontakta fler leverantörer och sponsorer. 
Styrelsen beslöt att vi i värsta fall får köpa in fodersäckar till utställningen, om ingen sponsring 
går att få.  
Styrelsen diskuterade kring vikten av att ta fram ett koncept för hur vår sponsring ska se ut, vad 
är viktigt att tänka på: Vilka leverantörer kan vi fråga för ett framtida sponsringsavtal, vad för 
slag av sponsring tycker vi är viktigt att ha, vad får en sponsor av oss, hur ser sponsringsbehovet 
ut för våra olika verksamhetsområden. Hur har det sett ut hittills med vår sponsring? Vad och 
hur mycket har vi fått? Vilka är det som vi hittills fått sponsring av? 
Styrelsen kom fram till att varje verksamhetsansvarig tar fram en lista på hur sponsringen sett 
ut hittills för deras verksamhet. Kassören lovade sedan att ställa samman de olika listorna.  
Styrelsen anser att det är viktigt att varumärket SSRK DALARNA är starkt och ger positiva 
associationer. Man ska ha kul och det ska vara trevligt hos oss! Vad är det som lockar deltagare 
till Dalarna – en viktig fråga att fundera över.  
Styrelsen betonar att alla dessa viktiga frågor kommer att tas upp i den diskussion om policy 
och verksamhetsplanering, som styrelsen ska arbeta med inför nästa verksamhetsår.   
 
§ 82 Övriga frågor 
- Kassören påpekade vikten av att diskutera riktlinjer för kostnader för jaktprov inför nästa 

år.  
- Utbildningsansvarig berättade att höstens valpkurs är inställd p.g.a. för få anmälda. 
- Utställningsansvarig ska delta, utan hund, vid den kommande spanielkursen nu i höst.  

Styrelsen beslöt att stå för kursavgiften, som ett led i hennes vidareutbildning. 
 
§ 83 Datum för nästa möte 
Nästa möte är 16 oktober kl. 18.30 i Studiefrämjandets lokaler. 
 
§ 84 Avslutning 
Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade dagens möte avslutat.  


