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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2012-06-18

Närvarande: Mikael Hjort, ordförande
Kjell-Åke Ersson, kassör  
Marie Johansson, ledamot
Monica Gahlin, sekreterare
Helene Låås, vice ordförande
Håkan Sjödin, ledamot

Frånvarande: Kristina Svanfeldt, suppleant
Victor Jonsson, suppleant
Magnus Bergström, suppleant
Anna Virdeby, vice sekreterare

 

§ 54 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 19.04.

§ 55 Utdelad dagordning fastställdes.

§ 56   Föregående protokoll är utan anmärkningar. 

§ 57 Ekonomisk rapport: 
I kassan har vi 4010 kr och på postgirot 54263 kr.
HUS har ca 3200, TS ca 8800 och Cupen ca 13100, AS ca 9900, RUS/MH  ca 600, PR-Info ca -250.
 Medlemsavgifter ca 12000, Köket ca 3900, Övriga kostnader ca -51000. Totalt är resultatet -115 kronor.
Antalet medlemmar är 255stycken.
 

§ 58   VU-beslut:
Inga VU-beslut har tagits.

§ 59 Rapporter från sektorer och kommittéer:

a) Agilitysektorn:
Tre medlemmar (Annica Aller, Mikaela Jansson och Maria Augustsson) var med på SM med varierande 
resultat. Enl. föregående års styrelsebeslut betalades en summa ut till varje deltagare som ett tecken på 
klubbens uppskattning.

       b)  Hundägarutbildningssektorn HUS:
Ingen information har inkommit men ett möte för att spika den nya kursplanen ska komma.
  

c)Rasutvecklingssektorn RUS/ MH 
RUS ska kontakta Anna-Karin för att få info/hjälp med MH. Till utställningen är det svårt att hitta de sista 
domarna.

 
      d) Tjänstehundssektorn TJS:

Inget att rapportera. 
 

      e) Tävlingssektorn TS:
Ny väg till klubben beräknas vara klar v. 26. Till cupen är ungefär lika många anmälda i år som det var 
förra året.



f) Anläggningskommitten:
Taket kommer fixas av Leif Johansson.

g) Kökskommittén:
Uthyrningen till kennel Almanza gav ca 2000 till kökskassan. Söklägret fick markservice och ska betala det 
omgående.

h)Hemsidan/PR Info:
Hemsidan fungerar bra. Dock saknas rapporter från sektorer och även uppdatering av de som finns.

§ 60 SM-information:
Möte bokat med kommunen, 22/8.

§ 61 Övriga rapporter:
           Sorundafestivalen är genomförd. Några tappra själar var där för att visa att Nynäshamns Brukshundklubb 

finns och hade uppvisningar i agility, lydnad och lite freestyle.  

§ 62  Åtgärdslistan:   
         En punkt kvarstår till hösten.

§ 63 Skrivelser:
Inga skrivelser har inkommit.

§ 64 Övriga frågor: 
På Jubileumsregattan ska vi stå i Nynäs Energis tält den 22/7 kl. 10-14. Personer till detta eftersökes. 
Sökgruppen som hade läger har frågat om läger även nästa år, prel 1-8/6 2013. Vi återkommer med svar 
och pris angående detta.

 § 65  Nästa styrelsemöte är 20 augusti och nästa medlemsmöte 5 september.

 § 66 Mötet avslutades kl 19.58 och Micke tackade alla för visat intresse.

Protokollet justeras:

Ordförande Sekreterare

Mikael Hjort Monica Gahlin


