
Styrelsemöte  §41-52 
2015-05-4 

 

Närvarande: Mikael Hjort, , Anette Björkman Bergström, Magnus 

Bergström,  Kjell-Åke Ersson, : Helene Låås , P-O Andersson , Mikael 

Ingesson , Christel Leiborn 

Frånvarande Ann-Sophie Greberg , , Kristina Svanfeldt 

 

§41 Mötets öppnande 

Mikael Hjort öppnade mötet kl. 19,04 

§42 Dagordning 

OK 

§43 Föregående protokoll 

 OK 

§44 Ekonomisk rapport 

 

 
 

§45 VU beslut  

MH, ABB och CL har beslutat att agilityn får sälja sina  begagnade balanshinder för 

att kunna göra inköp av en ny 6 m tunnel. 

§46 Rapport 

a) HUS 

Ingen rapport 



 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 
Ingen rapport 

 

c) Tävlingssektorn 
4 +1 person skall gå utbildningen Tävlingssekreterare. 

Möte för tävlingar 2016 skall planeras in. 

Närmast är appeltävling spår 8 starter 9/5 

Lydnadstävling ca 30 starter 21/5 

 

 

 

d) Tjänstehundssektorn 
Vilande 

 

e) Agility kommitté 
Tävling 2-3 maj 

 

f) Anläggnings kommitté 
Städdag planerad till 16/5 ,ställs in vid regn eller dålig uppslutning. 

 

g) Köks kommitté 

Ingen rapport 

 

h) IPO kommitté 
Finns möjlighet att gå licensutbildning i  Strängnäs den 25/5 

6 i träningsgruppen har gjort godkända BH –prov 

9+2 deltog på IPO lägret 

A-hindret har kommit men är ej hopskruvat 

 

i) Hemsidan /PR info kommitté. 

Har haft 5 protokollförda möten. 

 

Har fått godkänt att lägga ut / skapa en offentlig FB sida för NBK 

 

Vill köpa/ lagra  100 klubbtröjor. Styrelsen föreslår istället att inköp av 

endast prov ex görs och beställningar av klubbkläder görs en gång på 

våren och en gång på hösten, då endast till medlemmar som beställt. 

 

Frågan om EN foder sponsor för klubben lämnas tillbaka till PR som får ta 

uppgifter av de medlemmar som i dag har kontakt med fodersponsorer. 

Styrelsen föreslår att PR själva kontaktar dessa fodersponsorer, eftersom 

PR har en plan/överblick på alla stora/små tävlingar och tar där efter beslut 

om EN fodersponsor är möjligt. 

 

I frågan om EN försäkrings sponsor ger styrelsen PR tips att kontakta 

Sveland Djurförsäkring. Folksam har inte haft så stort intresse sista tiden 

att sponra. Detta och liknande beslut bör kommitten kunna ta själva. 

 

 



 

 

 

Angående speciellt sponsorkonto hänvisas till kassören. 

 

Gruppen har nu mera en e-mailadress prinfo@nynasbk.com 

 

 

j) Trivsel kommitté 
After dog den 9 maj . Ca 35 personer som är anmälda. 

 

 

k) Veteran kommitté 
Är på gång 

 

l) Ungdoms kommitté 
Ingen rapport 

 

m) Rallylydnads kommitté 
Ingen rapport 

 

n) Bruks/Lydnads kommitté 
Bruks och lydnads kommittéer slås ihop då de består av samma personer  

 

 

 

o) Draghunds kommitté 
Planerar ett Grönakortet utbildning efter sommaren. 

Väntar på att klubben skall registrera sig på Draghundsförbundet/idrott 

online Kostar ca 1000 kr om året. 

Magnus hjälper Christel att registrera detta. 

Ev. kommer Magnus att bli certifierad så att han på plats kan godkänna för 

grönt kort när kurs hålls.  

 

 

§47 Övriga rapporter 

      Kommunen har avslagit vårt önskemål om bidrag till belysning.  

En missuppfattning kan eventuellt råda, så P-O A kontaktar dem igen. 

§48 Åtgärdslistan 

Belysning Se övriga rapporter.§ 47 

Prislista och checklista för 

uthyrning klubb och planer 

Extra sittning för detta 

Förtjänst tecken M H kollar med Håkan 

Behöver ny stationär PC till kontor K-Å kollar upp detta 

Arbetsbeskrivningar för t.ex. sekr. Extra sittning 

Avtalsinstruktör  Extra sittning kring detta. 

Arbetsorder för kommittéer Mikael H skriver ut dem 

  



 

 

 

 

 

§49 Skrivelser 

               

Klubben har fått en förfrågan om att hjälpa till på en cykeltävling i höst, 

mot betalning.MH ställer frågan på FB och medlemsmötet om intresse 

finns. 

 

§50 Övriga frågor 

 

                  K-Å E arbetar fortfarande med att hitta en bättre begagnad PC till klubben. 

      Beslutet om att lägga in ny matta i klubbstugan rivs upp  

och skjuts på framtiden.  Just nu känns belysningen viktigare. 

ABB ställer frågan på FB om idéer till att finansiera belysningen. 

Den fasta telefonen blir kvar då vi inte sparar in så mycket ekonomiskt på 

att byta till mobiltelefon med kontantkort. 

Styrelsen har utsett och godkänt alla sammankallande i sektorer och 

kommittéer. 

Information måste gå ut till alla medlemmar, att vi inte bör ha skällande 

hundar sittande i bilar vid klubben. Vi måste ta hänsyn till våra grannar. 

 

 

 

 

§51 Nästa möte 

8/6  

 

Övriga styrelsemöten fastställdes till: 

 7/9  ,5/10 ,  9/11 

Medlemsmöte fastställdes till: 

20/5 , 9/9 , 18/11  

§52 Mötets avslutande 

Mikael H tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20:45 

Protokollförare: Anette Björkman Bergström 

Ordförande: Mikael Hjort  


