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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2014-01-13 

 

Närvarande:    Anette Björkman Bergström, suppleant 

Kjell-Åke Ersson, kassör   

Monica Gahlin, sekreterare 

  Håkan Sjödin, ledamot 

  Kristina Svanfeldt, suppleant 

  Ann-Sophie Greberg, suppleant 

  Helen Låås, vice ordförande 

  Mikael Hjort, ordförande 

   

   

Frånvarande:  Marie Johansson, ledamot 

  Magnus Bergström, suppleant 

   

   

   

  

 

§ 109 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 19.00. 

 

§ 110 Utdelad dagordning fastställdes.  

 

§ 111 Föregående protokoll är utan anmärkningar.  

 

§ 112 Ekonomisk rapport:  

 I kassan har vi 2206 kr och på postgirot 69487 kr. 

 HUS har ca 3000, TS 0 och Cupen 0, AS ca 11000, RUS/MH  0, PR-Info 0. 

Medlemsavgifter ca 1000, Köket 0 Övriga kostnader ca -1000. Totalt är resultatet 13949 kronor. Antalet 

medlemmar är 252. Resultaträkning för 2013 och budget för 2014 gicks igenom. 

Beslutades att föreslå en höjning av medlemsavgiften med 20:-. Föreslogs att slå ihop kursavgift & 

medlemsavgift för nya medlemmar 

  

§ 113  VU-beslut: 

 Enligt tidigare beslut inköptes värmepump för 15.000:-. 

 

§ 114 Årsberättelser 2013 och Årsplan från sektorer och kommittéer: 

 Monica sammanställer och mailar ut till styrelsen. 

 

§ 115  Rapporter från sektorer och kommittéer: 

  

a) Agilitysektorn: 

Ridhusträningen är påbörjad. 

 

       b) Hundägarutbildningssektorn HUS: 

 Instruktörsmöte 20/1. Under hösten 2013 genomfördes 5 kurser. Kurserna för våren ska vara tillsatta senast 

25 januari. Önskvärt från HUS är att alla träningsgrupper fyller i ”gröna listan” så kan vi få ersättning även 

för dessa. 

     

 

 

c) Rasutvecklingssektorn RUS/ MH  



 

 

Helen och Jimmy Låås samt P-O Andersson går ur sektorn. En inofficiell utställning är planerad att hållas i 

september. 

 

      d) Tjänstehundssektorn TJS: 

 Inget att rapportera.  

  

 

      e) Tävlingssektorn TS: 

Lydnadstävling i Kalvö Ridhus den 1/3. Ny pistol inköpt. TS undersöker om det finns någon som är 

intresserad av att utveckla rallylydnaden på klubben. 

  

f) Anläggningskommitten: 

Värmefläkt uppsatt. Nya reklamskyltar från Kraftringen ska sättas upp. Några strålkastare är trasiga. 

Sektorn undersöker hur vi bäst kan få dem lagade. 

  

g) Kökskommittén: 

Maria Eklund är ny sammankallande från 2014. 

 

h) Hemsidan: 

Uppdateringen av hemsidan fungerar bra. Dock skulle det behövas information från samtliga sektorer och 

styrelsen för att hålla sidan levande. 

 

§ 116 Övriga rapporter: 

           Inga inkomna rapporter 

 

§ 117   Åtgärdslistan:    

Ingen punkt finns 

 

§ 118 Skrivelser: 

 Nathalie Ersson erbjuder sig att skapa och underhålla ett Facebook konto för klubbens räkning.  Detta är ok 

så länge som det är en sluten grupp. 

 

§ 119  Övriga frågor:  

 Ann-Sophie har frågat runt om varför medlemmar inte engagerar sig i klubben och fått många olika svar. 

Beslutades att styrelsen (Kristina) på prov ska skicka ut ett nyhetsblad efter varje styrelsemöte. Det kommer 

också skickas ut en enkät (Ann-Sophie) så att vi kan få fler medlemmar som hjälper till på klubben. 

 

 § 120  Nästa möte är årsmötet den 23/2 2014 kl. 15.00 

 

 § 121 Mötet avslutades kl 21.13 och Micke tackade alla för visat intresse. 

 

 

 

 

 

Protokollet justeras: 

 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

Mikael Hjort    Monica Gahlin 


