
Styrelsemöte § 28 - 39

2016-04-04

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

§ 28 Anette hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.40

§ 29 Dagordningen fastställs

§ 30 Föregående protokoll är utan att anmärka

§ 31 Ekonomisk rapport (resultatrapport finns i bifogat dokument)

§ 32 VU-beslut har ej tagits sedan sist

§ 33 Rapporter från sektorer och kommittéer:

a) Hundägarutbildningssektorn
Kurs i allmänlydnad ska hållas av Helene Låås med assistans av Nenette Hillborg.
Prova-på-kurs i Nosework har hållits. 

b) Rasutvecklingssektorn/ MH
MH-kommittén ska ha figurantutbildning under hösten tillsammans med Tyresö Bk. 
Förhoppningsvis i augusti. Förslag finns på att ta in deltagare från andra klubbar/rasklubbar om det 
finns lediga platser över. Förslag på avgift för externa deltagare är 600 kr. Maria Kölestam ska 
undersöka om det finns något behov från Rottweilerklubben. 

c) Tävlingssektorn
Mikael Hjort ska höra sig för om att hyra Kvarnängen för brukstävling i maj.

d) Tjänstehundssektorn
Inget att rapportera

e)Agilitykommittén
Christel och Anette ska boka in ett möte med agilitykommittén för att tala om kursverksamhet.



f) Anläggningskommittén
Städdag kommer att ske inom kort. Trivselkommittén anordnar eventuellt en grillkväll i samband 
med denna.

g) Kökskommittén
Inget att rapportera

h) IPO-kommittén
Har ett uppstartsmöte för gruppen 5/4. 
BH-prov ska anordnas 15/5 och 16/10. Kommittéen söker domare till detta. 
Ska boka in ett möte med brukskommittén angående skulen.

i) Hemsidan/PR-info kommittén
Nenette ska tala med Veronica angående möjligheten att ha hemsidan hos Wordpress. 
Pr-info har kontaktats angående att sälja biljetter till Nynäskalaset vilket de inte kunde ta på sig 
själva. Styrelsen beslutade att klubben inte kommer att göra detta.

j) Trivselkommittén
Ska höra om intresset för jubileumsfesten samt kostnad för denna på medlemsmötet. Det ska även 
röstas om pinnsystemet på medlemsmötet.

k) Veterankommittén
Inget att rapportera

l) Ungdomskommittén
Inget att rapportera

m) Rallylydnadskommittén
Det kommer hållas en kurs i rallylydnad inom kort. 
Rallylydnadsträning sker på onsdagar och många deltar i dessa träningar.

n) Brukskommittén
Helen Hulting är ny sammankallande i kommittén

o) Lydnadkommittén
Det finns ett lag som kan delta i DM. 
En träningsgrupp i lydnad är anmäld till studiefrämjandet. 
Nenette ska kontakta Royal Canin i veckan för att höra om sponsring till klubben/skärgårdscupen.

p) Draghundskommittén
Inget att rapportera

§ 34 Övriga rapporter 
Maria Kölestam och Christel Leiborn deltog på distriktets årsmöte. Inget är bestämt inför SM 2017 
men troligtvis kommer Katrineholm att hålla i detta arrangemang. 
Medlemsavgiften till distriktet är oförändrad.
Anette har ansökt om sponsring för 2017 hos Kraftringen. Anette ska kolla om avtal för 2016 är 
påskrivet och skickat. 

§ 35 Åtgärdslista
Pris till SM-ekipage ska utdelas på medlemsmötet efter sommaren.



§ 36 Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit

§ 37 Övriga frågor

- Regler för statuter ska tas på nästa styrelsemöte. Anette kollar hur regler ser ut på andra klubbar.

- Grannen som bor bakom ladan har fått tillstånd att låta sina kunder parkera vid ladan vid behov. 
Detta är då klubben inte behöver dessa platser. Avtalet sker på prov under 1 år.

- Extern instruktör, Maria Gabrielsson har kontaktats angående att hålla kurs i Nosework på 
klubben. Anette kollar intresse för detta. 

- Angående att hyra klubben beslutades:
Att stryka regeln om att endast medlemmar får hyra klubben. 

Regler och prislista:

Förutsättningar Hyra klubb/klubbtuga eller övernattning på något sätt på klubben kräver styrelsens 
tillstånd 
- Även om man hyr klubben så äger andra medlemmar från klubben rätt att träna och vistas på 
området 
- Vi hyr inte ut stugan till privata aktörer som bedriver verksamhet som konkurrerar med klubbens 
egen verksamhet 
- Träningsgrupp där alla tillhör Nynäs betalar ej hyra 
- Mix av medlemmar och icke medlemmar betalar hyra. 

Hyra av klubbstuga och plan halvdag/kväll 250 kr 
Hyra av klubbstuga och plan heldag 500 kr 
Hyra av klubbstuga och plan hel helg 1 000 kr 
Hyra av klubbstuga och plan hel vecka 1 500 kr 
Hyra av endast planen en halvdag/kväll 250 kr 
Hyra av endast klubbbstugan en halvdag/kväll 250 kr 
Husvagnsplats Husvagnsplats med el för icke medlem 100 kr 
Husvagnsplats med el för medlem 50 kr 
Husvagn utan el för icke medlem 50 kr 
Husvagnsplats utan el för medlem 25 kr 
Funktionärer Gratis! 

– Punkter som ska tas upp på medlemsmötet

Stugan är uthyrd v. 23 och 2-3 juli

Inbjudan till DM 

Påminnelse att träningsgrupper ska anmälas till studiefrämjandet

Intresse för jubileumsfesten

Rösta om pinnsystemet



Påminna att få in rapporter! 

§ 38 Nästa möte är 9/5 kl 18.30

§ 39Anette tackar för visat intresse och avslutar mötet 20.37

Protokollförare: Sofia Friberg

Ordförande: Anette Björkman Bergström
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