
Styrelsemöte  §65-76 
2015-09-07 

 

Närvarande: Anette Björkman Bergström, Kristina Svanfeldt Kjell-Åke 

Ersson, , Mikael Ingesson , Christel Leiborn , Ann-Sophie Greberg, Mikael 

Hjort 

Frånvarande : Helene Låås, Magnus Bergström, P-O Andersson 

§65 Mötets öppnande 

Mikael Hjort öppnar mötet 19,06 

§66 Dagordning 

OK 

§67 Föregående protokoll 

 OK 

§68 Ekonomisk rapport 

 

 
Antal medlemmar 253 st  

§69 VU beslut  

Justering av felaktigt pris på appellkurs. Från 2800 kr till 1800 kr 

Hus vill skicka 3 st. på utbildning( utställning) personerna var inte kvalificerade men 

kommer få gå en enklare utbildning i samma tema och som dessutom är billigare. Hus 

har inte återkommit om när. 

§70 Rapport 

a) HUS 

4 planerade kurser : vardagslydnad1 ( 6 deltagare )  

Valpkurs 

Appellkurs spår/rapport 

Agility steg 1 

Behov finns att utbilda flera instruktörer  



 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 
Utställning 19/9 

Sofia Friberg har visat intresse att få igång MH 

 

c) Tävlingssektorn. 

Tävlingarna för 2016 är fastslagna. 

3 nya sekreterare har klarat sin utbildning .Sofia Friberg, Christer Leiborn, 

Nenette Hillborg. 

10/10 är det KM Agility, Lydnad och Bruks .50 kr per start. 

Skärgårdscupen är genomförd. 

 

d) Tjänstehundssektorn 

Vilande 

 

e) Agility kommitté 
Ingen rapport 

 

f) Anläggnings kommitté. 

Planerar för städdag. 

 

g) Köks kommitté 

Köket har varit bemannat på våra 3 stora tävlingar 

Mia Söderkvist är ny i köks kommitté. 

Förbättringsarbete för köket pågår. 

 

h) IPO kommitté. 

A-hindret är på plats 

Antalet som tränar på tisdagar har minskat till ca 10 

Planerar inomhusträning i vinter i en hall Södertälje. 

 

i) Hemsidan /PR info kommitté. 

Har fått pengar från Kraftringen 

 

j) Trivsel kommitté 
Har bokat Maria Brandel till föreläsning i jan och feb. Detta ska vara gratis 

för våra instruktörer och kosta 200 kr per kväll för övriga medlemmar. 

 

Christina info. Om ett poängsystem där varje timme är värd en pinne. 

Det skall vara begränsat hur många pinnar man kan samla på sig , så man 

tar ut sin belöning och kan börja samla nya pinnar. 

 Detta kommer att presenteras på medlem mötet den 9/9 , och frågan 

kommer ställas till medlemmarna vad man vill ha i belöning och om man 

tycker att det är en bra ide. 

Planerar samkväm i samband med KM 

Lena Törnqvist ersätter Anette Björkman –Bergström i kommittén 

Ann-Sophie Greberg kliver av kommittén, 

 

 



k) Veteran kommitté 
Ingen rapport 

 

l) Ungdoms kommitté 
Ingen rapport 

 

m) Rallylydnads kommitté 
Har kommit igång med träningsgrupp på tisdagar 

 

n) Bruks/Lydnads kommitté 
KM 10/10 

 

 

 

o) Draghunds kommitté 
Är nu medlem i Idrott online. 

 

§71 Övriga rapporter 

      SBK medlemsregister är OK att använda vid utskick av t.ex. kallelse till 

medlemsmöten. 

§72 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 

Agility Micke kollar med kommittén, hur 

vi ska få flera engagerade.  

Arbetsbeskrivningar för t.ex. sekr. Extra sittning 

Avtalsinstruktör  Extra sittning kring detta. 

Datum för möte Möte planeras till fredagen 2 

oktober, alt, 16 oktober. 

Punkter som skall behandlas: 

kommittéer (få igång), Uthyrning 

klubben samt arbetsbeskrivningar  

  

 

§73 Skrivelser 

             

Inga skrivelser har inkommit. 

§74 Övriga frågor 

Förtydliga, födelsedata inte en personuppgift när de 4 sista siffror saknas. 

Förslag om att flytta gömslet som står nere på bruksplanen. Detta klubbades och 

flyttas och ställs framför Estö stugan på lydnadsplanen. IPOs A-hinder flyttas ner till 

bruksplanen. 



Skulle vi kunna satsa på att ha en Rallylydnadstävling tas upp på nästa medlemsmöte. 

Anettes lydnadsgrupp kommer att ha en tävlingsträning för Haninge, datum ej 

fastställd. Önskemål är att om andra ska träna den dagen hänvisas till nedre planen. 

Detta godkändes och en liten info läggs ut på FB sidan. 

Styrelsen godkänner att arbetet med belysningen genomförs av Bosse Svanfeldt , men 

slutligt beslut tas tillsammans med medlemmarna på medlemsmötet. 

§75 Nästa möte 

 

Styrelsemöten 

 5/10 ,  9/11 

Medlemsmöte 

  9/9 , 18/11  

§76 Mötets avslutande 

Mikael Hjort  tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20,30 

Protokollförare: Anette Björkman Bergström 

Ordförande: Mikael Hjort 
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