
Medlemsmöte 18 november 2015 

 

Närvarande: 23 personer, närvarolista bifogas. 

1 Mötet öppnas 
Ordförande öppnar mötet 19.10 

2 Mötets utlysning 
Mötet förklarat utlyst 

3 Val av ordförande 
Sittande 

4 Val av sekreterare 
Sittande 

5 Val av två justerare tillika rösträknare 
Bosse Blomqvist , Håkan Leiborn 

6 Dagordning 
Godkänds 

 

7 Ekonomisk rapport 

Christel Leiborn ber alla tänka till 2 gånger i önskemål om inköp, då vi har en stor utgift för 

belysningen ,som ännu inte är betald. 

 

8 Rapporter från sektorer och kommittéer 

a) Hundägarutbildnings sektorn 

Har 3 förslag på nya instruktörer som styrelsen vill att de först går med som hjälpare under våren. 

 

b) Rasutvecklings sektorn 

Utställning 19/9 gick bra och utställningen för 2016 är planerad till17 sep. 



Har skickat 4 st. till CUA-utbildning. 

5 st. skall gå M1 den 28/11 och MH har nu mera samarbete med Tyresö BK som inte har en egen 

bana. 

Figurantutbildning sker i våren 2016 

 

c) Tävlings sektorn 
Tävling säsongen är över för i år. 

3 st. skall gå tävlingsledarutbildning/ bruk i samarbete med Botkyrka BK 

d) Tjänstehunds sektorn 

Intresse finns att bjuda in Leif Johansson som är tjänstehundsansvarig 

e ) Agility kommittén  
 

Ingen rapport 

f) Anläggningskommittén 
Städdag 26 september , ca 15 personer som deltog. Ladan och kontoret blev ordentligt städat 

 

g) Köks kommitteen 

Ingen rapport 

h) IPO kommittén 

Börjar sin inomhusträning den 6/12. Planerar för 2 läger 2016 

i) Hemsidan/PR info kommittén 

Klubbvästen finns att beställa på hemsidan .Det kommer att finns 2 tillfällen för order. 

Om någon har egen väst och bara vill ha trycket så kommer information inom kort om detta är 

möjligt. 

Tittar på att ta fram visitkort. Ingen större kostnad 75 kr för 100 st. 

Tittar efter tröjor till agilityn. 

j) Trivsel kommittén 

Pinn/poängsystem kommer att presenteras på årsmötet. 

Efterlyser förslag på vad man vill ha i  belöning. Har ni förslag så kontakta trivselkommiten. 

Har bokat Maria Brandel till föreläsning i jan och feb. Detta ska vara gratis för våra instruktörer och 

eftersom det kommer finnas platser kvar kommer funktionärer att få deltaga av en kosta 200 kr per 

kväll .Finns det ytterligare platser kvar kommer övriga också få chans att deltaga. 



Inviger belysningen med Micke som talare på detta medlemsmöte. 

Julfest torsdagen den 10/ 12 kl. 19 Möjlighet till anmälan till detta, kommer inom kort. 

Planerar för klubbens 75:år Jubilee nästa år och förslag på datum är 20 aug.  

k) Veteran kommittén 

Vill få igång en träningsgrupp. Skall kontakta PRO Nynäshamn för att ev. få in flera seniorer i klubben 

l) Ungdoms kommitté 

Emelie Björklund är sammankallande. 

m) Rallylydnads kommittén 

Är igång ett träningsgäng på onsdagar och kommer att ta kontakt med HUS om hjälp hur man skall 

lägga upp träningstillfällen. 

Önskar köpa nya skyltar till Mästarklass men återkommer med pris till styrelsen. 

Denise Karlsson utbildar sig till tävlingssekreterare och Rally lydnadsintruktör. 

n) Bruks/Lydnads kommittén 

Kommer förmodligen att delas upp i 2 kommittéer den 28/11 

o) Draghunds kommittén 

Har haft en Prova-På dag som blev väldigt uppskattad. Frågan kom upp om det kommer bli något nytt 

tillfälle i vår. 

9 Övriga rapporter 

Inga rapporter 

10 Övriga frågor 

Glöm inte att anmäla er till kommitté möte den 28/ 11 

Klara onsdagsvärdar  

25/11 Håkan Leiborn     2/12 Mikael Hjort    9/12 Maria Kölestam    16/12 Lena Törnqvist 

13/1 Sofia Friberg          20/1 Denise Karlsson   3/2 Nenette Hillborg  10/2 Camilla Hjort 

17/2 Helene Norling Lunden   2/3 Christel Leiborn 



De datum som inte står med i schemat är upptagna av andra aktiviteter eller stor helg och då 

kommer det inte finnas någon onsdagsvärd. 

 

11 Mötet avslutas 

Mikael Hjort tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 20 

Ordförande: Mikael Hjort                                                                   Sekreterare : Anette Björkman Bergström 

________________________________                                      ______________________________________ 

Justerare . Bosse Blomqvist                                                                Justerare: Håkan Leiborn 

____________________________________                          ________________________________________ 

 

 

 

 


