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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2014-04-14 

 

Närvarande:         Mikael Hjort, ordförande 

                                 Christel Leiborn, kassör 

                                 Anette Björkman Bergström, suppleant 

                                 Kjell-Åke Ersson, suppleant (vice kassör) 

        Ann-Sophie Greberg, ledamot 

        P-O Andersson, ledamot   

 

   

   

Frånvarande:        Kristina Svanfeldt, ledamot (vice sekreterare) 

        Magnus Bergström, suppleant 

        Annika Starrin Klasson, sekreterare 

        Helen Låås, vice ordförande 

 

 

   

   

 

  

 

§ 30 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl  19.13 

 

§ 31 Utdelad dagordning fastställdes.  

 

§ 32 Föregående protokoll  

Inga anmärkningar.  

 

§ 33 Ekonomisk rapport:  

    Årets resultat den 14/4 är 26.838kr 

I kassan har vi 1747kr 

På girot har vi 82835kr 

Hus + 18389kr 

TS + 4113kr 

AS+ 14692kr 

Medl. + 11343kr 

Admin,drift och underhåll – 27000kr ca.  

 

§ 34 VU-beslut: 

     Inga sådana. 

 

§ 35 Rapporter från sektorer och kommittéer: 

  

a) Agilitysektorn: 

Hinderfixar dag 26/4 

Kör öppen träning på onsdagar vid 19. 

KM den 6/6 

Tävling planerad till den 7-8 juni, klass 1 och 2. 

 

 



 

 

b) Hundägarutbildningssektorn HUS: 

Öppen träning med värdar startar onsdag den 23/4 

Skotträning som vanligt vid 18.30 

Platsläggning kl 19.10 

Momentträning vid varje tillfälle kl 19.20 

Vid lågt deltagande så kan värden gå vid 19.30 

Annars håller det på till 20.00 

 

På kursfronten har det rullat på bra under våren. Många kurser har genomförts och det är även många  

kurser på gång framåt i april/maj.  

      

c) Rasutvecklingssektorn RUS/ MH  

              Inget att rapportera  

 

d) Tjänstehundssektorn TJS: 

              Inget att rapport 

 

 

e) Tävlingssektorn TS: 

Den planerade söktävling ställs in pga att vi inte fått in några anmälningar. 

Spårtävling och lydnadstävling genomförs i början av maj enligt plan. 

 

I maj skall nästa års tävlingar bestämmas . 

Micke skickar ut förslag på tvåmötesdagar inom kort. Det datum då flest  tävlingsledare och 

tävlingssekreterare kan fastställs som mötesdag. 

På mötet beslutas nästa års tävlingar. 

Även medlemmar bjuds in tillmötet så att vi i tid kan få med övriga funktionärer. 

 

Vi behöver utbilda fler tävlingsledare och tävlingssekreterare 

 

  

f) Anläggningskommittén: 

Arbetsdag lördagen den 17 maj kl 10.00  

Toan såld för 500kr 

Andra toan ligger ute för 10.000kr på blocket - Kjell Åke ansvarar för detta. 

  

g) Kökskommittén: 

Maria är sammankallande.  

Inget övrigt att rapportera 

 

h) PR/Sponsring: 

Inget att rapportera 

 

 

§ 36 SM-information: 

Allt flyter på enligt plan. 

Det kommer att finnas ett stort infotält på Kvarnängen. Här skall även vi finnas representerade och göra 

reklam för vår klubb. Vi behöver bemanna tältet under hela SM. 

  

 

§ 37 Övriga rapporter:     

Mick och PO var på distriktets årsmöte.  Inga medlems avgifter skall höjas.        

            

§ 38 Åtgärdslistan:   

Kristina har åtagit sig att göra ett infoblad till alla medlemmar. 

Detta infoblad måste gå ut till alla medlemmar senast den 1 maj. 

Ann-Sophie åtar sig att kontakta Kristina och hjälpa henne med att få ut detta i tid. 

I detta info blad kommer det att finnas med en fråga kring vilka aktiviteter som våra medlemmar önska att 

klubben har framåt. Ann-Sophie kommer att stå som kontaktperson och sammanställa svaren som kommer 

in. 

 

 



 

 

§ 39 Skrivelser: 

    Kallelse till medlemsmöte i distriktet den 5 maj. Sista anmälan den 31 april. 

 

§ 40 Övriga frågor:   

  

 På grund av dålig rapportering från sektorerna skall sekreteraren framåt påminna sektorerna om att 

styrelsen vill ha in deras rapporter. Påminnelsen skall gå ut 1 vecka före aktuellt styrelsemöte.  

 

Tävlingsresultaten skall hänvisas till SBK tävling. 

 

 Vi måste få ordning på alla protokoll från styrelsemötena. Annette åtar sig att kontakta Monica för att få in 

alla gamla protokoll. Dessa skall in i pärmen på klubben och ut på hemsidan. 

1 vecka efter avslutat styrelsemöte så skall protokollet ut till styrelsen för översyn. 

2 veckor efter avslutat styrelsemöte skall protokollet finnas på hemsidan och i pärmen på klubben. 

  

IPO-gruppen vill köpa skyddsutrustning för 3500kr  

 Styrelsen bifaller önskemålet. Christel återkopplar till Jimmie. 

 

Agilitysektorn vill köpa nummerskyltar 250kr 

En tidtagare för 3000kr och ett slalom för 3800kr. 

Styrelsen bifaller  agilitysektorns önskemål. Christel återkopplar till agilitysektorn. 

 

För vår aktivitet Sportlovskul för barn så har vi fått ersättning från kommunen. 

Dessa pengar kommer att sparas  till nästa barnaktivitet som planeras senare i vår.  

Då kommer vi att bjuda alla på fika eller korv eller liknande. 

 

Vi har fått en inbjudan om att vara med på Bergadagarna i år igen.  

Förfrågan om att representera klubben skickas i år till agilitysektorn. 

Micke vidarebefordrar detta till dem. 

 

§ 41  Nästa styrelsemöte 13/5 kl 19.00  medlemsmöte är den 14/5 kl. 19.00. 

 

§ 42 Mötet avslutades kl. 20.14 och Micke tackade alla för visat intresse. 

 

 

 

 

 

Protokollet justeras: 

 

Ordförande    Sekreterare på mötet 

 

 

Mikael Hjort                                                                                Christel Leiborn   


