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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2013-03-10

Närvarande: Helene Låås, vice ordförande
Mikael Hjort, ordförande
Kjell-Åke Ersson, kassör  
Marie Johansson, ledamot
Monica Gahlin, sekreterare
Håkan Sjödin ledamot
Anette Björkman Bergström
Ann-Sophie Greberg

Frånvarande: Magnus Bergström
Kristina Svanfeldt

 

§ 17 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 15.12.

§ 18 Utdelad dagordning fastställdes.

§ 19 Föregående protokoll är utan anmärkningar. 

§ 20 Information till sektorer och kommittéer:
Samtliga sektorer utom PR/Sponsring var närvarande. De uppdaterade arbetsordningarna delades ut till 
sektorer och kommittéer för genomgång och eventuella ändringar. Inga ändringar gjordes. I stugan finns en 
pär där protokoll från deras möten ska sättas in.

§ 21 Rapporter från sektorer och kommittéer:

a)Agilitysektorn:
Tävlingskursen inställd. Nya hinder är inköpta inför vårens tävling, 2 tunnlar samt ett delbart däck. Den 7 
april flyttas hindren tillbaks från vinterns ridhusträning.

       b) Hundägarutbildningssektorn HUS:
Kursverksamheten har startat upp inför våren. Vardagslydnad med 5 deltagare pågår. Kurser som ska hållas 
under våren är: valpkurs x 2, appellkurs samt föreläsningar på Nosa-In. Samarbetet med Nosa-In fungerar 
bra.
  

c)Rasutvecklingssektorn RUS/ MH 
Tre nya medlemmar har tillkommit i sektorn, P-A Andersson, Lena Broms och Eva Lydecker Wenström.

 
      d) Tjänstehundssektorn TJS:

Ingela Andersson är ny kontaktperson för TJS. 
 

      e) Tävlingssektorn TS:
Oklart vilka som sitter kvar i sektorn. Detta följs upp till nästa möte. Vår första ridhustävling är den 2/3 i 
Kalvö Ridhus.

f) Anläggningskommittén:



Buster är på förslag till ny sammankallande. Micke kollar om det är ok. Kjell-Åke letar efter våra 
vägskyltar som försvann i och med motorvägsbygget.

g) Kökskommittén:
Det saknas en sammankallande till kökskommittén. Kjell-Åke skickar ut en fråga i samband med utskick 
om medlemsmötet. 

h) Hemsidan/PR Info:
Uppdaterade rapporter saknas från styrelse och sektorer och kommittéer.

§ 22 Ekonomisk rapport: 
I kassan har vi 2688 kr och på plusgirot 28987 kr.
HUS ca 0, TS ca -5000, Cupen ca 0, AS ca -6000, PR/Sponsring ca -400, RUS ca 0, Medlemsavg ca 5000, 
Köket ca 0, Övriga kostnader ca -20000. Totalt är resultatet -26176 kronor.

§ 23  VU-beslut:
VU-beslut har tagits angående att köpa in några agilityhinder.

§ 24 SM-information:
Möte på klubben den 16/3 då alla grenansvariga kommer. Bl a ska de träffa ansvariga på crossbanan där en 
camping ska vara. Ett avtal måste skrivas angående vinstfördelning.

§ 25 Övriga rapporter:
           Micke och Kjell-Åke var på distriktets årsmöte. Det blir ingen höjning av medlemsavgifterna. Nynäshamns 

BK blev bästa tävlingsklubb 2012.  

§ 26  Åtgärdslistan:   
Punkten ströks då vi för tillfället inte har något på listan.

§ 27 Skrivelser:
Tage Hjelm vill ansöka om hundförarmärket i guld. Styrelsen bifaller.

§ 28 Övriga frågor: 
Magnus har kontrollerat vad som gäller för att bli medlem i Draghundsklubben. Dock saknas svar på några 
frågor. Frågan bordlägges till nästa möte.
Bergadagarna 1-2 juni vill vi vara med på. En uppvisningsgrupp sammanställer program.
Vad händer med de som gick tävlingsinstruktörskursen? Vad har klubben fått för pengarna? Micke mailar 
distriktet och kollar. 
Håkan tar på sig uppgiften med förtjänsttecken. Till sin hjälp har han Marie.

 § 29  Nästa möte blir 15/4 kl. 19.00.

 § 30 Mötet avslutades kl18.30 och Micke tackade alla för visat intresse.

Protokollet justeras:

Ordförande Sekreterare

Mikael Hjort Monica Gahlin


