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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2012-04-02

Närvarande: Mikael Hjort, ordförande
Kjell-Åke Ersson, kassör  
Anna Virdeby, vice sekreterare
Marie Johansson, ledamot
Kristina Svanfeldt (från kl.19:31), suppleant
 Victor Jonsson, suppleant
Monica Gahlin, sekreterare
Helene Låås, vice ordförande
Håkan Sjödin, ledamot

Frånvarande: Magnus Bergström, suppleant

 

§ 28 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 19.08.

§ 29 Utdelad dagordning fastställdes.

§ 30   Föregående protokoll är utan anmärkningar. 

§ 31 Ekonomisk rapport: 
I kassan har vi 2591 kr och på postgirot 12640 kr.
HUS har ca 1750, TS ca -2400, AS ca -4267, RUS/MH  ca 2400, PR-Info ca -250.
Skärgårdscupen ca 900, Medlemsavgifter ca 4700, Köket ca -1400, Drift/underhåll ca -41000, 
Administration ca -4000. Totalt ca -43600.
 

§ 32   Inget VU-beslut har tagits.

§ 33 Rapporter från sektorer och kommittéer:

a) Agilitysektorn:
Kurser under våren blir steg 1, steg 2 samt en handlingkurs med en inhyrd instruktör. KM 16/9, 
träningstävlingar kommer vara 29/4, 27/5 samt 17/6. Banträning kommer vara på onsdagar kl. 18.30 utan 
instruktör, där alla hjälper varandra.

       b)  Hundägarutbildningssektorn HUS:
Studiefrämjandet har varit med på ett instruktörsmöte och berättat om sin organisation och vad de kan 
hjälpa till med. Kurser börjar komma in så nu hoppas vi att det blir många anmälningar. Antal instruktörer 
per kurs / deltagare togs upp. Styrelsen klargör vad som gäller.
  

c)Rasutvecklingssektorn RUS/ MH 
RUS – En handlingkurs kommer hållas den 19/5 mellan 10-14. Domare saknas till utställningen i höst.
MH – Det saknas en A-figurant till MH den 14/4. Micke kollar med Botkyrka om de har någon som kan 
hjälpa till. Styrelsen föreslår att MH ska flyttas in under RUS. RUS diskuterar och återkommer med svar.  

 
      d) Tjänstehundssektorn TJS:

Inbjudan till DM har kommit. 
 



      e) Tävlingssektorn TS:
Spår-, rapport- och söktävling den 22-23/4. Lydnadstävling 28/4, appell-, lägre- samt högre  spårtävlingar 
den 5-6/5. Klubben ansöker om färre tävlingar till nästa år. Detta så att vi inte står utan funktionärer fråmåt. 
Fråga om det är möjligt att anordna en IPO-tävling på klubben togs upp. TS får i uppdrag att kontrollera 
och diskutera.

f) Anläggningskommitten:
Städdag 15 april. Gräsklippningsschema ska göras och kommer upp på klubben när det är klart. En 
gräsklipparansvarig ska klubben ha så att gräsklipparen håller många år framöver. Om någon har 
byggmaterial över tas det tacksamt emot.

g) Kökskommittén:
Kökskommittén har haft ett möte och kommit överrens om vem som ska göra vad. Fokus ligger just nu på 
att hitta bemanning till samtliga tävlingar. För att hålla kökskostnaderna nere kommer man handla inför 
varje tävling/aktivitet.

h)Hemsidan/PR Info:
Inget att rapportera.

§ 34 SM-information:
Möte 21/5 . Markgruppen vill ha möte med kommunen för att säkerställa att det kommer finnas tillräckligt 
med p-platser, boenden och campingplatser.

§ 35 Övriga rapporter:
           Micke var på distriktets årsmöte sam snabbt var avklarat. Klubben fick med sig ett diplom hem eftersom 

small-laget i agility vann. 

§ 36  Åtgärdslistan:   
         Det mesta är avklarat eller under bearbetning. 

§ 37 Skrivelser:
Nynäs Energi vill görna att klubben ska vara med på event. Det har kommit en offert på klubbkläder. 
Beslutades att vi håller oss till de kläder vi senast hade möjlighet att köpa som kommer från Gapay. Alt 
något liknande. 

§ 38  Övriga frågor: 
Inga övriga frågor.

 § 39  Nästa medlemsmöte är den 18 april och nästa styrelsemöte den 14 maj.

 § 40   Mötet avslutades kl 20.13 och Micke tackade alla för visat intresse.

Protokollet justeras:

Ordförande Sekreterare

Mikael Hjort Monica Gahlin


