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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2013-09-30 

 

Närvarande:     Mikael Hjort, ordförande  

                         Kjell-Åke Ersson, kassör   

  Håkan Sjödin, ledamot 

  Helene Låås, vice ordförande 

  Kristina Svanfeldt, suppleant 

  Anette Björkman Bergström, suppleant 

  Ann-Sophie Greberg, suppleant 

 

 

   

   

Frånvarande:  Marie Johansson, ledamot 

  Magnus Bergström, suppleant 

  Monica Gahlin, sekreterare 

  

   

 

  

 

 

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

 

§ 84 Utdelad dagordning fastställdes.  

 

§ 85 Föregående protokoll är utan anmärkningar.  

 

§ 86 Ekonomisk rapport:  

 I kassan har vi 2389 kr och på postgirot 72289 kr. 

 HUS har ca 25000, TS ca -1500 och Cupen ca 17000, AS ca 10000, RUS/MH  ca -1000, PR-Info ca 4000. 

Medlemsavgifter ca 21000, Köket ca 8000 Övriga kostnader ca -66000. Totalt är resultatet 16828 kronor. 

Antalet medlemmar är 253. 

  

§ 87    VU-beslut: 

 Inget VU-beslut är taget. 

 

§ 88  Rapporter från sektorer och kommittéer: 

  

Agilitysektorn: Agility steg 2, start på lördag med 10 st deltagare 

a)  
 

b)  Hundägarutbildningssektorn HUS: 

 

           Har haft sektor möte. Eventuellt läger planeras men ännu är inget beslut taget.  

 Ny valpkurs med start på lördag 8 st deltagare. 

 

      

c) Rasutvecklingssektorn RUS/ MH  

Årets tävling är avklarat och allt flöt på bra med ca 100 deltagare. En av årets domare uppvisade ett 

olämpligt beteende mot både arrangör och deltagare i utställningen.  

Beslut togs att anmäla domaren till SKK’s diciplinkommitte. 

Nästa års utställning planeras till 2014.09.20 



 

 

  

 

      d) Tjänstehundssektorn TJS: 

 Inget att rapportera.  

  

 

      e) Tävlingssektorn TS: 

Årets KM i bruks respektive lydnad är avklarade och vinnare blev  

Lydnad, Stora KM vanns av Tage Hjelm 

 Lydnad, Lilla KM vanns av Christel Leiborn 

 Bruks, Stora KM vanns av Lena Jernström 

 Bruks, Lilla KM vanns av Siv Molinder 

 

 Två tävlingar i sök samt en i lydnad är planerade för oktober. 

 

f) Anläggningskommitten: 

Städdag planerad till 9/11 kl 09.00. Håkan Sjödin undersöker priser på värmepump då funderingar finns på 

att byta ut den trasiga redan innan vintern kommer. 

  

g) Kökskommittén: 

Höstens inköp är genomförda. 

 

h) PR/Sponsring: 

Vilande 

 

§ 89 SM-information: 

 

 Ledningsgruppen har ett inplanerat möte med kommunen för att  bla genomföra uppmätningar av  

parkeringsplatserna 

 

§ 90 Övriga rapporter: 

            

§ 91   Åtgärdslistan:    

Ingen punkt finns 

 

§ 92 Skrivelser: 

 Inga skrivelser har inkommit. 

 

§ 93  Övriga frågor:  

 Fråga om uppvisningsgrupp har inkommit. Lydnad kommer att köra på berga dagarna övriga grupper väljer 

själv var man vill delta.   

 

 § 94  Nästa styrelsemöte är 25/11 kl. 19.00. 

 

 § 95 Mötet avslutades kl 20.15 och Micke tackade alla för visat intresse. 

 

 

 

 

 

Protokollet justeras: 

 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

Mikael Hjort    Håkan Sjödin 


