
Styrelsemöte § 124-135 

6 Mars 2017 

Närvarande: Maria Kölestam, Ordförande, Christel Leiborn, Kassör, Håkan Sjödin, Sekreterare, 
Nenette Hillborg, Ledamot, Ingela Andersson, Ledamot, Marianne Norman, Suppleant 

 Frånvarande: Helene Låås, Vice Ordförande, Per-Olof Andersson, Ledamot, Mikael Ingesson, 
Suppleant 

  

§ 124 Maria hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.40 

 

§ 125 Dagordningen fastställs 

Enligt förslag 

 

§ 126 Föregående protokoll 

Inga korrigeringar 

 

§ 127 Ekonomisk rapport. 

Christel hade mailat rapporten, Resultatet för inledningen av 2017 ser bra ut, se bilaga. 

 

§ 128 VU-beslut. 

Inga beslut tagna sedan senaste mötet 

§ 129 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) Hundägarutbildningssektorn. 

Ingen rapport har inkommit. Vi inväntar kursdatum från några av instruktörerna och vi lider även 
brist på spårinstruktörer för närvarande. 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 

På grund av avsaknad av arrangörskraft inom sektorn kan Skärgårdsutställningen 2017 komma att 
ställas in för att sedan återupptas igen 2018. Orsaken är att en av de sammanhållande kommer att 
flytta till annan ort. Vi gör ett sista upprop via Hemsidan för att se om vi kan få frivilliga att hjälpa till 
för att om möjligt rädda situationen 

c) Tävling sektorn 

Ingen rapport har inkommit. Återkopplingen från helgen inomhus tävling har varit genomgående 
mycket positiv. Omdömet är som så ofta ”välarrangerat”, snyggt jobbat av samtliga inblandade! 

 



d) Agility kommittee 

Agility kommitteen har begärt att få göra inköp för att uppdatera hopp hindren pga nya regelkrav. 

Ett förslag som diskuterades var att klä de triangelformade sidorna på hindret med perforerat tyg, 
dvs samma som man har på reklambanderoller för att eliminera vindfång. Sekreteraren fick till 
uppgift att kontakta Monica Gahlin. I övrigt bifaller styrelsen att investeringen tas. 

 

e) Anläggning 

Ingen rapport eftersom ingen sammankallande finns. Styrelsen uppdrog åt Maria att tillfråga en av 
våra medlemmar om dennes intresse för uppdraget som sammankallande. 

f) Kökskommitteen 

Ingen rapport. Köket behöver en elektrisk grill för att underlätta matlagning. Under tävlingen i helgen 
hade vi lånat in av Anette B. Nenette kontaktar ELON för att fråga om deras intresse för att 
sponsorera oss med en grill. Ingela A. kommer att kontakta en vitvarumäklare i Haninge med 
motsvarande frågeställning fast för annan köksutrustning. 

g) IPO Kommitteen 

Ingen rapport 

h) Hemsidan /PR info 

Ingen att rapportera. 

i) Trivselkommitteen 

Ingen rapport 

j) Rallykommitteen 

Mötesprotokoll har inkommit! Föredömligt utformat, se bilaga. 

Styrelsen godkänner begärt inköp av lamineringsmaskin. 

k) Brukskommitteen 

Inget rapport. 

l) Draghundskommitteen 

Ingen rapport 

§ 130 Övriga rapporter 

 

§ 131 Åtgärdslista 

 

§ 132 Skrivelser 

Fråga om förändrade Instruktörsarvoden har rest. Styrelsen behöver fördjupa kunskapen om 



konsekvenser av olika lösningar pga  exempelvis skatteffekter. 

 

SKK organisationsutredning, enkät att besvara. 

 

Inbjudan till utbildning av L-TL 

 

 

§ 133 Övriga frågor 

Lån av MH bana 1/10, Svenska Colliekl. Östra 

Chesapeake Bay retrieverklubben har beviljats att hyra vår anläggning för rasspecial och en inoff 
valputställning som skall ske den 5/8-2017 

Datum för årets styrelsemöten och medlemsmöten. 

§ 134 Nästa möte 

3, April 2017 kl 18.30 

 

§ 135 Maria tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 20.30 

 

Protokollet justeras 

Ordförande Sekreterare 

 


