
 PROTOKOLL MEDLEMSMÖTE 2012-09-05

Närvarande: 27 personer, närvarolista bifogad. 

1. Mikael Hjort öppnar mötet kl. 19.09 och hälsar alla välkomna. 

2. Mötet har utlysts med personlig kallelse (mail eller brev), i Nynäsposten, på hemsidan, i 
kalender på hemsidan och i kalender i stugan. 

3. Till ordförande för mötet valdes sittande Mikael Hjort 

4. Till sekreterare för mötet valdes sittande Monica Gahlin

5. Till justerare tillika rösträknare valdes Bo Blomqvist och P-O Andersson. 

6. Dagordningen godkändes. 

7. Ekonomisk rapport: I kassan har vi 3324 kr och på postgirot 83295 kr.
HUS ca 12000, TS ca 7700 och Cupen ca 20500, AS ca 21300, RUS ca 13000 och MH 0, PR-Info 
ca -4400, Köket ca 8100, Medlemsavg ca 19300. Övriga kostnader ca -69700.
Totalt är resultatet +27743 kronor.

8. SM: Markmöte med kommunen inflr bruks SM 2014 har genomförts. Kommunen ställer upp 
med fält för parkering och camping. Ledningsgruppen för SM kommer ha möte den 10/9 på 
klubben.

9. Rapporter från sektorer och kommittéer: 

a) AGILITY: Tävling klass 3 den 30/9, funktionärer behövs. I dagsläget är det 227 anmälda. KM 
7/10. En steg 2 kurs pågår och även en handlingkurs. I november är det en klass 2 tävling i Berga 
ridhus. Träningstävling den 28/10 och DM i Södertälje den 29/9.

b) HUS: Kursplanen är ändrad. HUS skickar ut den till de instruktörer som anmäler att de inte fått 
den. En del kurser pågår eller är på gång; Vardagslydnad, tävling, aktivering och rallylydnnad. 
Utbildningskväll för instruktörerna planeras. Kursplaneringen jobbas det på och nya instruktörer 
efterfrågas. Vid intresse, kontakta HUS.

c) RUS: Till utställningen den 15/9 har det hittills kommit 90 anmälningar. 3 domare är klara men 
det saknas funktionärer. På utställningen kommer det även vara KM. MH: Inget klart med MH än.

d) TS: Närmsta tävling är spårtävlingar 8-9/9. KM 22-23/9. Tävlingarna till nästa år är ansökta och 
färre än tidigare år. I mars kommer vi ha en lydnadstävling i ridhus.

e) TJÄNSTEHUNDSEKTORN: En medlem går försvarsmaktsutbildning i Botkyrka. 14-16/9 är 
det SM i räddning. 

f) ANLÄGGNINGSSEKTORN: Möte hålls i höst. Buster har kontaktat vägverket för flytt av skylt. 
Ännu har inget hänt.

g) KÖKSKOMMITTEÉN: Hjälp i köket behövs till alla tävlingar! Hembakt efterfrågas. 
 
h) PR-INFO: Är du intresserad av att vara med i PR-Info? Kontakta styrelsen. Vi kommer behöva 
en väl fungerande sådan inför SM 2014.



10. Övriga rapporter: Agilityplanen blir förlängd ut mot stegen. Dock ska det finnas tillräckligt 
med plats för att kunna träna på stegen. Camilla, Nonne och Micke fixade så att klubben vann 1:a 
pris (3000 kr) på Nynäs Energis fototävling som var under Jubileums regattan. Bra jobbat! Klubben 
kommer även vara med i Oktobernumret från Nynäs Energi.
 
11. Övriga frågor: Inga övriga frågor.

12. Ordförande tackar för visat intresse. Mötet avslutas 19.33.

Vid protokollet: 

Monica Gahlin

Protokollet justeras: 

Bosse Blomqvist P-O Andersson


