
Styrelsemöte § 17-27

2016-03-07

Närvarande: Anette Björkman Bergström, Christel Leiborn, Nenette Hillborg, Kjell-Åker Ersson, 
Helene Låås, P-O Andersson, Maria Kölestam och Sofia Friberg

Frånvarande: Mikael Ingesson

§ 17 Anette hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 18.38

§ 18 Dagordningen fastställs

§ 19 Föregående protokoll är utan anmärkningar

§ 20 Ekonomisk rapport är under revidering. Kommer snart förslag på ny version.

§ 21 VU- beslut har ej tagits sedan sist

§ 22 Rapporter från sektorer och kommittéer: 

a) Hundägarutbildningssektorn 
Hade ett instruktörsmöte 29/2 där Christel och Anette satt med som åhörare. Det ska finnas 
möjlighet att ta in externa utbildare för instruktörer i det område där de håller kurser. 

b) Rasutvecklingssektorn/MH
MH-kommittén undersöker möjligheten för figurantutbildning tillsammans med Tyresö Bk under 
våren. Sofia ska kontakta föreslagna personer. Sofia ska också kontakta Mikael Hjort angående 
godkännande från markägare för att Tyresö Bk ska få arrangera MH på markerna. 

c) Tävlingssektorn
Inget att rapportera

d) Tjänstehundsektorn
Inget att rapportera

e) Agilitykommittén
Inget att rapportera

f) Anläggningskommittén
Buster söker efter någon som vill agera sammankallande i kommittén. Förfrågan ska läggas ut på 
hemsida och Facebook.

g) Kökskommittén 
Inget att rapportera

h) IPO-kommittén
Försöker få kontakt med ansvarig för tävlingssektorn i distriktet angående arrangemang av BH-
prov. 
Preliminära mätningar har gjorts angående möjligheten att sätta upp fasta skul. Detta ska skickas till
agilitykommittén och brukskommittén. Man ska också undersöka om existerande material kan 



användas vid tillverkandet av skul.

i) Hemsidan/ PR info-kommittén
Sofia ska mejla PR info så att de kan undersöka om det finns motsättningar att ha 2 fodersponsorer 
(Eukanuba och Royal Canin).

j) Trivselkommittén
Inget att rapportera

k) Veterankommittén
Inget att rapportera

l) Ungdomskommittén
Inget att rapportera

m) Rallylydnadskommittén
Det ska hållas en kurs av en extern instruktör under våren.

n) Brukskommittén
Mikael Hjort kollar om Kvarnängen kan användas vid brukstävlingarna den 28/5.
Mikael Hjort står för närvarande kvar som kontaktperson till markägarna.

o) Lydnadskommittén
Första tävlingen var lyckad. Bra medverkan av funktionärer.

p) Draghundskommittén
Inget att rapportera

§ 23 Åtgärdslista 
Se över statuterna. SM-ekipage, åretshundar mm.

§ 24 Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.

§ 25 Övriga frågor

- Lena och sök/bruksgruppen vill hyra klubben v. 23 för ett läger. Detta bifalles men det kommer 
fortfarande pågå annan verksamhet på klubben under den veckan. 

- Almanza vill hyra klubben 2-3/7 för uppfödarträff. Detta bifalles. Christel ska undersöka pris.

- Möjlighet finns att köpa ett stort tält billigt av scouterna efter deras läger i Södertälje i augusti. Det
finns möjlighet att titta på tältet i fråga under lägret och det ska i så fall köpas senast 6/8.

- Christel ska kolla samtalslista för hur många ingående samtal som har inkommit till klubbens fasta
telefon. Man ska också undersöka om det finns billigare abonnemang och operatör som man kan 
byta till utan att byta nummer. 

- Datum för medlemsmöten är: 6/4, 24/8 och 16/11

- Sofia ska kontakta HUS angående onsdagsvärdar fram till medlemsmötet den 6/4



- Det har rensats på hemsidan där det enbart ska finnas medlemmar från klubben. 

- Se över statuterna. Anette kollar med Sandra om eventuella dolda sidor med viktig info på 
hemsidan. 

- Pinnsystemet ska formuleras till ett färdigt dokument av Christel. Det ska sedan läggas ut på 
hemsida och Facebook. Alla som göra något arbete för klubben ska kunna börja tillgodoräkna sig 
dessa timmarna nu. Alla timmar som ej är involverar träningsgrupper räknas. Även om man har 
anmält 100 pinnar bör man fortsätta anmäla in resterande pinnar då detta behövs för statistiken. 

§ 26 Nästa möte är den 4/4 kl 18.30

§27 Anette tackar för visat intresse och avslutar mötet kl 20.24.

Protokollförare: Sofia Friberg

Ordförande: Anette Björkman Bergström
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