
Styrelsemöte 7/12
§ 80-92

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2012-10-01

Närvarande: Helene Låås, vice ordförande
Kjell-Åke Ersson, kassör  
Marie Johansson, ledamot
Monica Gahlin, sekreterare
Magnus Bergström, suppleant
Kristina Svanfeldt, suppleant

Frånvarande: Victor Jonsson, suppleant
Mikael Hjort, ordförande
Håkan Sjödin, ledamot
Anna Virdeby, vice sekreterare

 

§ 80 Helene hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 19.08.

§ 81 Utdelad dagordning fastställdes.

§ 82 Föregående protokoll är utan anmärkningar. 

§ 83 Ekonomisk rapport: 
I kassan har vi 4563 kr och på postgirot 93680 kr.
HUS har ca 16200, TS ca 12700 och Cupen ca 20500, AS ca 21900, RUS/MH  ca 8900, PR-Info ca -1400.
Medlemsavgifter ca 22100, Köket ca 11200, Övriga kostnader ca -72700. Totalt är resultatet +39377 
kronor. Antalet medlemmar är 225.
 

§ 84   VU-beslut:
Inget VU-beslut är taget.

§ 85 Rapporter från sektorer och kommittéer:

a)Agilitysektorn:
Klass 3 tävlingen väl genomförd trots dåliga planer och få funktionärer. KM 7/10 med efterföljande 
sektormöte. AG-sektorn bygger hylla (1764:-) i containern för vinterförvaring av hindren. Förfrågan 
angående en tävling till våren (för att samla in pengar till klubben) tas upp på kommande medlemsmöte då 
det kommer behövas massor med funktionärer. 

       b) Hundägarutbildningssektorn HUS:
Ny kursstruktur till våren då den närvarande inte har fungerat tillfredsställande. Vårens kurser ska vara 
klara innan årets slut och ska annonseras i NP. Instruktörsmöte ska genomföras innan novembers utgång.
  

c)Rasutvecklingssektorn RUS/ MH 
RUS: Utställningen flöt på bra möed ca 100 anmälningar. Dock blev det missförstånd mellan klubben och 
dommarna så det blev för många ekipage i finalen. Tydligare info nästa gång.
MH: Anna-Karin är inte kontaktad ännu. Detta måste ske innan årets slut. Det kommer behövas intresserade 
medlemmar om vi ska kunna fortsätta med MH. Blänkare läggs ut på hemsidan.

 
      d) Tjänstehundssektorn TJS:

Inget att rapportera. 



 

      e) Tävlingssektorn TS:
Kommande tävlingar: Appell 14/10, Lydnad 21/10, TL saknas, 11/11 Sök och Rapport.

f) Anläggningskommitten:
Taket ska lagas under hösten. Vindskydd mot värmefläkten borde sättas upp innan det köps in en ny 
fungerande. Element till toaletten bör införskaffas för att minska risken för fruset vatten i vinter.

g) Kökskommittén:
Det fungerar väldigt bra.

h) Hemsidan/PR Info:
Vi behöver en fungerande sponsorgrupp och även PR. Frågan tas upp på medlemsmötet. Magnus lämnar 
mötet 20.16

§ 86 SM-information:
Ingen info har inkommit

§ 87 Övriga rapporter:
           Inga övriga rapporter har inkommit.  

§ 88  Åtgärdslistan:   
En punkt kvarstår till hösten. Den flyttas till våren då vi förhoppningsvis har massor med nya medlemmar 
som vill gå på infomöte.

§ 89 Skrivelser:
Inga skrivelser har inkommit.

§ 90 Övriga frågor: 
Fråga uppkom angående en ny diciplin, drag. Som det är nu går det inte att tävla för klubben. Hur kan detta 
lösas? Förtjänsttecken, vad händer? Snart börjar det bli dags att förbereda för årsmötet. Förslag om att ha 
föreläsningar/info gällande intressanta ämnen efter medlemsmöten (även årsmöte) uppkom. Finns intresse? 

 § 91  Nästa styrelsemöte är 26 november och nästa medlemsmöte 14 november.

 § 92 Mötet avslutades kl 21.00 och Helene tackade alla för visat intresse.

Protokollet justeras:

Ordförande Sekreterare

Helene Låås Monica Gahlin


