
Styrelsemöte § 77-88
19 september 2016

Närvarande: Anette Björkman Bergström, Nenette Hillborg, Maria Kölestam, P-O Andersson och 
Sofia Friberg.

Frånvarande: Helen Låås, Christel Leiborn och Kjell-Åke Ersson

§ 77 Anette hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.41

§ 78 Dagordningen fastställs

§ 79 Föregående protokoll är utan att anmärka

§ 80 Ingen ekonomisk rapport

§ 81 VU-beslut angående inköp av pistol taget. Se §76

§ 82 Rapporter från kommittéer och sektorer

a) Hundägarutbildningssektorn 
2 valpkurser pågår. 
Man kan anmäla till allmänlydnadskurs 1 & 2. 
7-8 januari hålls kurs i tävlingslydnad.
Denise planerar att hålla kurs i rallylydnad för nybörjare. 
Till våren planeras en tävlingsinriktad appellkurs .
Kallelse till möte med instruktörer och berörda kommittéer har gått ut.

b) Rasutvecklingssektorn/MH
Den 19 november kommer MH-kommittén ha träning på klubben. De håller till på planen mot 
tågspåren.
6 maj 2017 har klubben MH. Den 7 maj 2017 har Tyresö MH på vår MH-bana.

Skärgårdsutställningen har gått av stapeln och arrangemanget gick bra! Man ska dock se över vissa 
aspekter av planeringen till nästa år.
2 ny personer har gått med i utställningskommittén. 

c) Tävlingssektorn
Tävlingssektorn ska ha koll på klubbens funktionärer. Vid behov av funktionärer på tävling ska man



kunna vända sig till sektorn för kontakt med passande frivilliga. 

d) Tjänstehundssektorn
Inget att rapportera

e) Agilitykommittén
Den nya kommittén har haft sitt första möte med överlämning från Sofie. 
Man ska göra en översyn av hemsidan och facebookgruppen.
Säljare av gungan ska kontaktas för att reklamera denna. 
Det planeras en prova-på-dag den 2 oktober mellan kl. 10-12

f) Anläggningskommittén
Man undersöker eventuell sponsring av renoveringen av Estöstugan.

g) Kökskommittén
Den nya kommitténs första större evenemang var under skärgårdsutställningen och detta gick med 
bravur!

h) IPOkommittén
Det konstateras att hindret är stulet sedan länge och det har gått för lång tid att polisanmäla eller för 
att det ska finnas något hopp om att få det tillbaka. 
Gruppen undersöker intresse för vinterträning inomhus. 

i) Hemsidan/PR info
Upvisningen på hundens dag gick bra! 
Veronica kommer till nästa möte för att presentera förslag angående klubbkläder.

Vi får hjälp av loopia att synka den nya domänen som snart är klar. 

j) Trivselkommittén
75-års festen har gått av stapeln och det var mycket trevligt!
Kommittén ordnar med mat under KM.

k) Veterankommittén
Inget att rapportera

l) Ungdomskommittén
Inget att rapportera

m) Rallylydnadskommittén
Kommittén har köpt in 20 skylthållare

n) Brukskommittén
Den 24/9 har klubben spårtävlingar i appellklass och elitklass med 8 respektive 12 tävlande. 
Pistol och skott är beställda.
Håkan har ordnat med värdeskåp för pistolerna.
Man har försökt ta kontakt med markägare för att anordna ett möte men utan att få svar ännu.

o) Lydnadskommittén

8 oktober har klubben den sista lydnadstävlingen för 2016 och även den sista med de gamla 



reglerna. 

p) Draghundskommittén
Inget att rapportera

§ 83 Övriga rapporter
Inget att rapportera

§ 84 Åtgärdslista

Helen Låås ska planera informationskväll för alla medlemmar om de olika grenarna.

§ 85 Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit

§ 86 Övriga frågor
Sofia föreslog ett skriftligt system för att få låna material som kan behövas i träningen utanför 
klubben. Allt som lånas ska skrivas upp och ansvarig för lånet ska skriva under. 
Förslaget antogs och styrelsen beslöt att detta ska rapporteras till tävlingssektorn. 

Anette ska skriva ut på facebooksidan att kontakt från medlemmar till styrelsen endast ska tas 
genom den kontaktinfo som finns på hemsidan och ej på eventuella privata sociala medier. 

Nytt meddelande ska talas in på telefonssvararen. Anette kollar med telia om hur man går tillväga.

På nästa möte ska datum bestämmas för årsmöte och sektorer och kommittéer ska påminnas om 
verksamhetsberättelser/planer. 

Sofia tar kontakt med rallylydnadskommittén om förslag till statuter för årets nykomling och årets 
rallylydnadshund för nästa år. 

En facebook grupp ska skapas för klubbens domare, testledare och tävlingssekreterare.

§ 87 Nästa möte är 17/10 kl 18.30.

§ 88 Anette tackar för visat intresse och avslutar mötet 20.33

Protokollförare Sofia Friberg

Ordförande Anette Björkman Bergström
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