
 

 

 

 

Styrelseprotokoll § 178-189, No 4 

11 juni 2018 

Närvarande:  

Mikael Hjort , ordförande 

Kerstin Ek, kassör 

Håkan Sjödin, sekreterare 

Mikael Ingesson, ledamot 

Ingereva Berghdal, ledamot 

Johnny Geayner, suppleant 

 

Frånvarande: 

Ingela Andersson, vice ordförande 

Per-Olof Andersson, ledamot 

Håkan Sundkvist, suppleant 

 

§ 178 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.44 

 
§ 179 Dagordningen fastställs 

Ok 

 
§ 180 Föregående protokoll 

Ok 

 



§ 181 Ekonomisk rapport. 

Föreningens ekonomi är god, vi har 217515 kr i kassan. 

Kassören får till uppgift att följa upp det ekonomiska utfallet från klubbens tävling i Rallylydnad för 
att vi ska få en bra förståelse för lönsamheten då det är ett nytt område för klubben. 

 
§ 182 VU-beslut. 

Inköp av toner till printen. 

§ 183 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) Hundägarutbildningssektorn. 

Ingen rapport. 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 

Ingen rapport 

c) Bruks/Lydnads kommitten 

Klubben har spårläger 16-17 juni. Vi har fått två ekipage uppflyttade till högre i spår, Lena Nilsson och 
Kristina Svanfeldt. Ett ekipage har blivit uppflyttat till lägre, Per-Olof Andersson.NBK kommer att 
arrangera DM i spår 2019 tillsammans med Botkyrka BK. 

Under 2019 kommer vi bara att arrangera en appelltävling på klubben. 

Skärgårdscupen som går av stapeln den 30/6 -1/7 har 60 anmälda starter per dag. 

d) Agility kommitten 

Kommitten vill köpa in nya hinder för ca 20000 kr. Styrelsen begär att kommitten kommer in med 
skriftlig beskrivning och argumentation till investeringen. Kommitten måste arrangera ytterligare en 
tävling för att dra in pengar för att täcka kostnaderna coh även planera in en tävling för våren 2019. 
Vidare måste kommitten bygga ett tak vid sidan av containern för att skydda hindren under vintern. 
Styrelsen skriver till kommitten med begäran om skriftligt förslag av ovan nämnda investering. 

e) Anläggning 

Kolla med P-O om vi har hittat något nytt alternativ till ny gräsklippare. Mattläggaren har mätt upp 
jobbet och kommer att skicka över en offert till Johnny G. 

f) Kökskommittèn 

Verksamheten rullar på under hög belastning. Önskning finns att vi får in listor över 
deltagande funktionärer från arrangörerna inför varje kommande tävling. 

g) Hemsidan 

Nenette har uppdaterat hemsidan för att möta kraven för GDPR i samråd med Botkyrka och Haninge. 

h) Trivselkommitten 

Ingen rapport. 

 

 



i) Rallykommitten 

Kommitten har genomfört en mycket uppskattad tävling.  

Några förändringar har skett i kommitten. Mariann Norman och Kerstin Nilsson har valta stiga av för 
att koncentrera sig på andra göromål. 

Nytillkommna är: 

Denise Karlsson och Anette Björkman Bergström. Kvar sedan tidigare är Veronica Lindgren och Sofia 
QJ. 

Planeringen in för 2019 års tävlingar och kurser är uppstartad. 

 

j) Nose work kommitten 

Vår stora tävling den 6 juni genomfördes på Jursta gård med lyckat resultat. Vi hade totalt 45 
startande ekipage fördelade över NW 1 och2. Vi får bra positiv feedback för effektiviteten i våra 
arrangemang och kommer att slipa vidare för att korta väntetiderna. Köket gick som tåget, men vi 
behöver bli bättre på att ge avlastning. Det blir långa dagar... Planeringen för tävlingen i augusti i full 
gång. Höstens stora event med Stacy Barnett i september är också under planering. 

 
§ 184 Övriga rapporter 

SBK’s 100 års jubileum firades på klubben med ca 40 deltagare. Formatet för firandet blev så omtyckt 
att vi kommer att genomföra ett liknande event även våren 2019. Den film som SBK hade gjort inför 
jubileet blev mycket uppskattad av besökarna. 

 
§ 185 Åtgärdslista 

Följ upp Agilitykommittens beslut i hinderfrågan. 

Beställ hem Cert för Elitspår.  

Deklarationen har skickats in. 

§ 186 Skrivelser 

Studiefrämjandet har framfört en begäran om att vi skriver under och skickar in avtals förslaget.  

§ 187 Övriga frågor 

Tollarklubben vill hyra stuga och plan den 1-5 Augusti och agilitybanan den 3 Augusti  

§ 188 Nästa möte 

Den 13 August kl 18.30 

 
§ 189 Micke tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 19.56 

 
Protokollet justeras 

Ordförande Sekreterare 

 


