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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2012-11-26

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

Frånvarande: Victor Jonsson, suppleant
Anna Virdeby, vice sekreterare

 

§ 93 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 19.05.

§ 94 Utdelad dagordning fastställdes.

§ 95 Föregående protokoll är utan anmärkningar. 

§ 96 Ekonomisk rapport: 
I kassan har vi 4530 kr och på postgirot 102172 kr.
HUS har ca 19100, TS ca 13900 och Cupen ca 16300, AS ca 34300, RUS/MH  ca 4400, PR-Info ca -1100.
Medlemsavgifter ca 27100, Köket ca 13000, Övriga kostnader ca -79000. Totalt är resultatet +47836 
kronor. Antalet medlemmar är 241.
Eftersom kassören bedömer att vi har tillräckligt med likvida medel, så beslutade vi att betala av hela lånet 
på 55.000:- som vi har hos Nynäs Gods (toa bygget).

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

§ 98 Rapporter från sektorer och kommittéer:

a)Agilitysektorn:
Tävlingen i ridhuset är avklarad med bravur trots få funktionärer. Ridhusträning med start den 6/1. 
Planerade tävlingar under 2013 är klass 1 och 2 den 11 augusti samt DM den 11/5. Steg 1, steg 2,5 samt en 
handlingkurs kommer hållas under 2013. Agilitysektorn vill ha egna kläder vilket är ok för styrelsen så 
länge som klubbens logo finns med. 

       b) Hundägarutbildningssektorn HUS:
Det har varit få kurser under året och vissa har blivit inställda pga för få deltagare. Nadine var närvarande 
från HUS för en genomgång av deras planer inför 2013. 
*Instruktörsmöte 27/11
*Riktlinjer för instruktörer och deltagare
*2013 års kursutbud läggs ut på hemsidan snarast
*Samarbete med Nosa-In ska inledas 
*Förfrågan ang instruktörsutbildning för Sofie Lourie har inkommit. Beslutades att hon ska gå som 

medhjälpare först.



*Negativ kritik har framkommit gällande den väldigt stora agilitykursen som hölls. 

  
c)Rasutvecklingssektorn RUS/ MH 

RUS: Ny inoff. utställning är inplanerad i september 2013. 
MH: Tre personer har visat intresse för MH. 

 
      d) Tjänstehundssektorn TJS:

Inget att rapportera. 
 

      e) Tävlingssektorn TS:
TS möte 27/11 för att gå igenom vad som kan bli bättre inför tävlingarna 2013. Sandra Björnskiöld har 
påbörjat en tävlinsledarkurs inom lydnaden. Helene Låås har träffat på en förhoppningsvis ny medlem som 
är både tävlingsledare och instruktör.

f) Anläggningskommittén:
Städdag anordnas till våren med en förhoppning om att många medlemmar sluter upp. Ett element skänks 
av Jimmy Låås för att sättas i utrymmet vid toaletterna så att de inte fryser i vinter. Kommittén kontaktar 
XL Bygg så de varit intresserade av att sponsra. Taket kommer läggas vid tillfälle. Kontroll med Godset om 
det är möjligt att dränera planen.

g) Kökskommittén:
Det fungerar väldigt bra.

h) Hemsidan/PR Info:
Vad ska ingå i PR Info? Sofie Lourie är intresserad av att vara med. Styrelsen går i januari igenom vad som 
ska ingå.

§ 99 SM-information:
Markgruppen har kommit igång med sitt arbete och letar marker till parkering och Camping. Ev. kan vi 
använa crossbanan.

§ 100 Övriga rapporter:
           Kjell-Åke har kollat på Sponsorhuset och vi beslutade att inte gå med. Sökgruppen vill förlänga sitt läger till 

1-9/6 2013. Detta är ok.  

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

§ 102 Skrivelser:
Inga skrivelser har inkommit.

§ 103 Övriga frågor: 
Micke kollar hur det ligger till med förtjänsttecken. 

 § 104  Nästa styrelsemöte är 12/1 2013 kl. 10-15 då klubben bjuder på lunch. Då ska arbetsbeskrivningar och det 
kommande årsmötet gås igenom. Årsmötet blir den 17/2 kl. 15.00 2013. Robert Carlson tillfrågas om 
ordförandeskapet.

 § 105 Mötet avslutades kl 20.51 och Micke tackade alla för visat intresse.

Protokollet justeras:

Ordförande Sekreterare



Mikael Hjort Monica Gahlin


