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Närvarande:Anette Björkman Bergström, Kristina Svanfeldt Kjell-Åke 

Ersson , P-O Andersson , Mikael Ingesson , Christel Leiborn 

Frånvarande Ann-Sophie Greberg ,Helene Låås, Magnus Bergström, Mikael 

Hjort 

 

§53 Mötets öppnande 

Kristina Svanfeldt öppnade mötet kl. 19,10 

§54 Dagordning 

OK 

§55 Föregående protokoll 

 OK 

§56 Ekonomisk rapport 

 

 
 

§57 VU beslut  

MH, ABB och CL har beslutat att agilityn får sälja sina  begagnade A-hinder. 

§58 Rapport 

a) HUS 

22/6 Instruktörsmöte 

 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 

Ingen rapport 



 

c) Tävlingssektorn 
Kvällstävling Lydnad 21/ 5 . KM IPO,Agility,Lydnad,Bruks kommer att 

vara 10 oktober. 

 

 

d) Tjänstehundssektorn 
Vilande 

 

e) Agility kommitté 
Sålt hinder och köper A-hinder samt tunnel 

 

f) Anläggnings kommitté 

Nenette H kille kommer att laga läckan mellan husen. Får köpa in material 

för det.Mikael I pratar även med henne då hon ev. hade förslag på en 

person som ev skulle kunna fixa belysningen billigare. Vi behöver snarast 

svar. 

 

g) Köks kommitté 

Christel flaggar för att hon inte kan hjälpa till med inköpen till Cupen. 

 

h) IPO kommitté 
2 färdiga provledare. 

Träningsgruppen har varit iväg på träningsläger. 

 

 

i) Hemsidan /PR info kommitté. 

Ingen rapport 

 

j) Trivsel kommitté 
After dog den 9 maj ca 32 personer som kom. 

Skall planera för fest på höstens KM 

Kommer att ha möte i augusti 

 

 

k) Veteran kommitté 
P-O lägger ut på FB om enstaka tränings/möten tillfälle för att komma 

igång. 

 

l) Ungdoms kommitté 
Ingen rapport 

 

m) Rallylydnads kommitté 
Ingen rapport 

 

n) Bruks/Lydnads kommitté 
Gemensamt beslut om 2016 års tävlingar. 

Cup möte 10/6 

 



 

 

o) Draghunds kommitté 

Ingen rapport 

 

 

§59 Övriga rapporter 

      Kommunen har avslagit vårt önskemål om bidrag till belysning. Vi har 

möjlighet att söka för 2016 men det finns ingen garanti att vi får något 

bidrag. Dessutom anser vi att då är det försent. Mikael Hjort får höra med 

godset om vi ev. kan få ett nytt lån för att få ordning på belysningen 

Anette maila Mikael H 

      Har haft medlemsmöte 20/5 

§60 Åtgärdslistan 

Kommittéer Vi måste få igång dem 

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 har fått en av Rose-Marie 

Arbetsbeskrivningar för t.ex. sekr. Extra sittning 

Avtalsinstruktör  Extra sittning kring detta. 

Datum för möte Anette kollar upp 2 datum för 

möte.  Punkter som skall 

behandlas : kommittéer ( få igång 

),Uthyrning  klubben samt 

arbetsbeskrivningar  

  

 

§61 Skrivelser 

             

Håkan Leiborn har skickat in ett förslag om att klubben skulle kunna skaffa Swish för 

enklare betalning. Eftersom snittköpen i serveringen är så låg och det kostar oss 2kr  

för varje swish avvaktar vi med detta. Mikael I kollar istället upp vad som 

krävs/kostar att hyra kortbetalnings apparat för våra större tävlingar. 

§62 Övriga frågor 

               

§63 Nästa möte 

7/9 

 

Övriga styrelsemöten fastställdes till: 

 5/10 ,  9/11 

Medlemsmöte fastställdes till: 

  9/9 , 18/11  



§64 Mötets avslutande 

Kristina  tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20:15 

Protokollförare: Anette Björkman Bergström 

Ordförande: Kristina Svanfeldt 
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