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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2013-11-25 

 

Närvarande:    Anette Björkman Bergström, suppleant 

Kjell-Åke Ersson, kassör   

Monica Gahlin, sekreterare 

  Håkan Sjödin, ledamot 

  Kristina Svanfeldt, suppleant 

  Ann-Sophie Greberg, suppleant 

   

   

Frånvarande:  Marie Johansson, ledamot 

  Magnus Bergström, suppleant 

  Helene Låås, vice ordförande 

  Mikael Hjort, ordförande 

   

   

 

  

 

§ 96 Kjell-Åke hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 19.10. 

 

§ 97 Utdelad dagordning fastställdes.  

 

§ 98 Föregående protokoll är utan anmärkningar.  

 

§ 99 Ekonomisk rapport:  

 I kassan har vi 2619 kr och på postgirot 85004 kr. 

 HUS har ca 21000, TS ca 1500 och Cupen ca 17000, AS ca 20000, RUS/MH  ca -2000, PR-Info ca 4000. 

Medlemsavgifter ca 27000, Köket ca 8000 Övriga kostnader ca -69000. Totalt är resultatet 27062 kronor. 

Antalet medlemmar är 248. 

  

§ 100  VU-beslut: 

 VU-beslut kan tas om kostnaden för värmepump som är max 20.000:-. 

 

§ 101  Rapporter från sektorer och kommittéer: 

  

a) Agilitysektorn: 

Glöggmingel 3/12. Agilitytävling planeras den 28/12 i Nynäshamns ridhus då Sofie Lourie ska bli godkänd 

tävlingsledare. Ridhusträning startar i januari och kommer vara på söndagar. 

 

       b) Hundägarutbildningssektorn HUS: 

 Vad händer med de instruktörer som gick Tävlingsinstruktörsutbildningen? Ordföranden måste kontakta 

distriktet (Birgitta Hofflin) och få information. Spårspecial sker i Nyköping i januari. Återkoppla sedan till 

HUS. Instruktörsmöte 17/12 kl. 19.00 och ett extra möte den 20/1. De träningsgrupper som finns bör fylla i 

”gröna listor” så att vi kan få ersättning från Studiefrämjandet. 

     

c) Rasutvecklingssektorn RUS/ MH  

RUS efterfrågar en egen hemsida till utställningen. 

  

 

      d) Tjänstehundssektorn TJS: 

 Inget att rapportera.  



 

 

  

 

      e) Tävlingssektorn TS: 

Årets tävlingar är avklarade. Första tävlingen år 2014 är den 1/3 i Kalvö ridhus. Nya koner med band + 

”kinahattar” till Z är beställt. Det är också inhandlat 10 rallylydnads hållare. 

  

f) Anläggningskommitten: 

Fel hållare till elementet som ska vara vid toaletterna. Jimmy kollar om han hittar det rätta. Singel är utlagt 

över avloppet så att vi kanske slipper frysta ledningar i vinter. Kjell-Åke kollar ifall det går att få ett 

billigare pris på värmepump inkl. installation då vi redan har alla hål som behövs. 

  

g) Kökskommittén: 

Det är stora problem med att hitta funktionärer som vill stå i köket . Några förslag på hur man kan lösa det? 

 

h) PR/Sponsring: 

Vilande 

 

§ 102 SM-information: 

 Möte för klubbmedlemmar i december. Distriktsmöte i januari för att kolla SM-omgivningarna. 

 

§ 103 Övriga rapporter: 

           Inga övriga rapporter.   

 

§ 104   Åtgärdslistan:    

Ingen punkt finns 

 

§ 105 Skrivelser: 

 Inga skrivelser har inkommit. 

 

§ 106  Övriga frågor:  

 Nadine och Nathalie har börjat jobba på en ”Hundens Dag” 22/8 2015. De har många bra idéer och 

styrelsen ger dem befogenhet att arbeta vidare på detta. 

 Sekreteraren skickar ut Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan till sektorerna senast v. 50. 

 

 § 107  Nästa styrelsemöte är 13/1 2014 kl. 19.00 och årsmötet den 23/2 2014 kl. 15.00 

 

 § 108 Mötet avslutades kl 20.14 och Kjell-Åke tackade alla för visat intresse. 

 

 

 

 

 

Protokollet justeras: 

 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

Kjell-Åke Ersson   Monica Gahlin 


