
Styrelsemöte  §113-124 
2016-02-01 

 

Närvarande: Anette Björkman Bergström, Kristina Svanfeldt Kjell-Åke 

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

 

Frånvarande: Magnus Bergström, Helen Låås Mikael Hjort, Ann-Sophie 

Greberg 

 

 

§113  Mötets öppnande 

P-O Andersson öppnar mötet 19,10 

§114 Dagordning 

OK 

§115 Föregående protokoll 

 OK 

§116 Ekonomisk rapport 

Genomgång av resultat-balansräkning 2015 

genomgång av budget för 2016 

 

§117 VU beslut  

Inga tagna 

§118 Rapport 

 

a. HUS 

      Ingen rapport 

 

 

b. Rasutvecklingssektorn/MH 
 

c. Tävlingssektorn. 

Domare och tävlingsledare för lydnad ,skall gå utbildning genom distriktet 

feb- mars kring nya reglerna som införs 2017 

 

d. Tjänstehundssektorn 
Ingen rapport 

 

e. Agility kommitté 
Ingen rapport 



 

f. Anläggnings kommitté. 

Behöver köpa material för att täta väggen mellan husen, där det i dag är en 

stor glipa. 

 

g. Köks kommitté 

      Ingen rapport 

 

 

h. IPO kommitté. 

Ingen rapport 

 

i. Hemsidan /PR info kommitté. 

 

 

j. Trivsel kommitté 

Fortsatt planering 75: års fest. Ett förslag är framtaget och presenteras på 

årsmötet. Datum är ändrar från 20 aug till 3 sep. 

Genomgång av pinnsystemförslaget som även det kommer presenteras på 

årsmötet. 

Maria Brandel har haft föreläsning 27/1 och kommer även 24/2. 

 

 

k. Veteran kommitté 
Ingen rapport 

 

l. Ungdoms kommitté 
Ingen rapport 

 

m. Rallylydnads kommittén 
Ingen rapport 

 

n. Bruks kommitté 
Ingen rapport 

 

o. Lydnads kommitté 
Håkan L, Anette BB och Jenny E har varit på föreläsning kring de nya 

lydnadsreglerna inför 2017 

 

 

 

p. Draghunds kommitté 
Ingen rapport 

 

§119 Övriga rapporter 

      Styrelsen beslutar i dagsläget, att inte investera i ny matta till klubbstugan. 

Priset för den var 23 000 kr + moms. 

      Styrelsen kommer inte föreslå någon höjning av den lokala delen av 

medlemsavgiften på årsmötet .  



 

 

§120 Åtgärdslistan 

 

Förtjänst tecken Mikael Hjort har tagit fram en 

lista.  

  

Arbetsbeskrivningar för t.ex. sekr. Extra sittning 

Avtalsinstruktör  Extra sittning kring detta. 

  

  

 

 

 

 

§121 Skrivelser 

             

§122 Övriga frågor 

 

§123 Nästa möte 

 

 

 

Årsmöte 21/2-2016 

 

§124 Mötets avslutande 

 

P-O Andersson tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20,15 

 

Protokollförare: Anette Björkman Bergström 

____________________________________________ 

 

Ordförande: P-O Andersson 

___________________________________________ 


