
Styrelsemöte  §29-40 
2015-03-26 

 

Närvarande: Mikael Hjort, Ann-Sophie Greberg, Anette Björkman 

Bergström, Magnus Bergström,  Kjell-Åke Ersson, Kristina Svanfeldt 

Frånvarande: Helene Låås , P-O Andersson , Mikael Ingesson , Christel 

Leiborn 

§29 Mötets öppnande 

Mikael Hjort öppnade mötet kl. 19,15 

§30 Dagordning 

 

§31 Föregående protokoll 

  0k 

§32 Ekonomisk rapport 

 
 

 

§33 VU beslut  

Inga VU 

§34 Rapport 

a) HUS 

Rik fritid, vi avstår detta och och Ann-Sophie meddelar kommunen om 

vårt beslut. 

 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 

Ingen rapport 

 



c) Tävlingssektorn 

Mikael H går ut fråga och datum för utbildning av tävling sekreterare och 

tävlingsledare. 

Tävlingsmöte inom kort, Mikael H kallar till detta. 

Möte för tävling 2015 kommer inom kort. 

Möte för tävlingar 2016 skall planeras in. 

 

 

d) Tjänstehundssektorn 

Vilande 

 

e) Agility kommitté 

Agilityn har fått tips om Östnora camping under maj tävlingen. 

 

f) Anläggnings kommitté 

Kjell-Åke har meddelat Buster att varmvatten beredaren i köket har börjat 

läcka. 

g) Köks kommitté 

Axfood kort har Christel L fixat. 

 

IPO kommitté 

Planerar för lägret i april 

 

Hemsidan /PR info kommitté 

Kommer att  info.om Folkhälsofond på mötet den 15 april. Här har vi 

möjlighet att söka bidrag. 

 

h) Trivsel kommitté 

Planerad After Dog den 9 maj för alla som ställt upp 2014 med respektive 

 

i) Veteran kommitté 

Vilnade 

 

j) Ungdoms kommitté 

Vilande 

 

k) Rallylydnads kommitté 

Vilande 

 

l) Bruks kommitté 

En av klubbens träningsgäng har läger den 28-29 mars 

 

m) Lydnads kommitté 

Träningstävling den 11 april 

 

n) Draghunds kommitté 

Planerar ett Grönakortet utbildning 

 

 



§35 Övriga rapporter 

Anette rapporterade om distriktets årsmöte. 

Dator i sekretariatet bör bytas ut och Kjell-Åke kollar upp det. 

§36 Åtgärdslistan 

Belysning Inget nytt 

Prislista och checklista för 

uthyrning klubb och planer 

Extra sittning för detta 

Ny logga Vilande ,inväntar fler förslag 

Nyhetsbrev efter styrelsemöte Kristina fixar detta efter att detta 

protokoll är färdigt. 

Arbetsbeskrivningar för t.ex. sekr. Extra sittning 

Avtalsinstruktör  Extra sittning kring detta. 

Arbetsorder för kommittéer Mikael H skriver ut dem 

Påminna sektorer/kommitté inför 

styrelsemöten. 

Anette fixar det efter att alla 

kommittéer och sektorer svarat att 

de vill sitta som sammankallande  

 

 

 

 

§37 Skrivelser 

Inga för denna gång 

 

§38 Övriga frågor 

 

Beslutade om att säga upp den fasta telefonen i klubbstugan, bordläggs till 

nästa möte 5/5 

Vår försäkring täcker även vattenskador 

Mikael H kollar med Håkan om han kan ta ansvar för Förtjänst tecken 

Kristina ”håller” i mötet den 15 april för kommittéerna. Vi andra i styrelsen 

skall också närvara. 

Kjell-Åke skickar mappen han fått av Monica med alla original 

mötesprotokoll till Anette. 

Anette kollar med alla kommittéer och sektorer, vilka som sitter kvar/vill sitta. 

 

 

 

§39 Nästa möte 

4/5-2015 

 

Övriga styrelsemöten fastställdes till: 

8/6 , 7/9  ,5/10 ,  9/11 

Medlemsmöte fastställdes till: 

20/5 , 9/9 , 18/11  



§40 Mötets avslutande 

Mikael H tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 22,20 

Protokollförare: Anette Björkman Bergström 

Ordförande: Mikael Hjort  


