
 

 

Styrelsemötesprotokoll § 143-154, No 1 

12 Mars 2018 

Närvarande:  

Mikael Hjort , ordförande 

 Ingela Andersson, vice ordförande 

 Kerstin Ek, kassör 

 Håkan Sjödin, sekreterare 

 Per-Olof Andersson, ledamot 

Ingereva Berghdal, ledamot 

PO Andersson, ledamot  

Frånvarande: 

Mikael Ingesson, ledamot 

Håkan Sundkvist, suppleant 

Johnny Geayner, suppleant 

 

§ 143 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.55 

 
§ 144 Dagordningen fastställs 

Ok 

§ 145 Föregående protokoll 

Ok 
 
§ 146 Ekonomisk rapport. 

Vi har 240000 kr i kassan just nu. Kerstin kommer att träffa Christel för att få en formell överlämning 
av uppdraget. Kerstin har ännu fått inte access till klubbens konton. 

 
 



§ 147 VU-beslut. 

Kaffebryggare inköpt för ca 2500 kr då den gamla har gått sönder. 

 
§ 148 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) Hundägarutbildningssektorn. 

Ingen rapport inlämnad men man undersöker möjligheten att ta in förbundsinstruktör för att 
lösa bristen på egna instruktörer. 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 

Ingen rapport inlämnad. 

c) Bruks/Lydnads kommitten 

En tävling i i lydnad genomförd i Kalvö ridhus. Vi har för få aktiva tävlingsledare och kommer att kolla 
med annan klubb om vi kan låna in för att hjälpa upp sitiationen. Nästa tävling är Elitspår och är den 
14/4. 

d) Agility kommitten 

En tävling är planerad till den 15/4. Kommitten efterlyser frivilliga funktionärer till tävlingen. 

Frågan om hindrens hantering dvs om de ska tas in i skydd för väder och vind är inte avgjord i 
kommitten. 

e) Anläggning 

Förrådet i estöstugan är snart klart. Kansliet klart så snart belysningsomkastarna flyttats ut till stora 
rummet. Tills idag har material för ca 10500 inhandlats för renoveringen. Vi köper in tre belysnings 
armaturer till kansliet och förrådet. 

Offert är begärd ifrån mattläggaren, men ännu ingen respons. 

f) Kökskommittèn 

Köket tar med korv/hamburgare och kaffe och kaffebröd till nästa NW tävling. 

Köket skall få ett ICA kort för att hantera sina inköp. Kerstin stämmer av med Christel. 

g) Hemsidan 

Fungerar bra med många uppdateringar 

h) Trivselkommitten 

Ingen rapport 

i) Rallykommitten 

Rally har utbildat två nya tävlingssekreterare! 

k) Nose work kommitten 

Årets första tävling med 20 startande genomförd den 24/2 med gott resultat.  
Doftprov genomfördes den 8/3 med 14 ekipage testade. Planering pågår inför tävlingarna den 
17/3 och 26/4. Beslut har även tagits att genomföra 3 tävlingar i NBK’s regi under andra 
halvåret. Samt att vi har distriktets NW tävling i Nynäs i november. Två nybörjarkurser pågår 
och planering för en tävlingskurs är uppstartad. 



 
§ 149 Övriga rapporter 

H Sjödin berättade kort från distriktets årsmöte. Distriktet och Katrineholm har önskat och fått bifall 
på att söka SM 2019 

 
§ 150 Åtgärdslista 

Följ upp Agilitykommittens beslut i hinderfrågan. 

Skicka ut information till medlemmarna om behovet att säkra att vi får en valberedning på plats. Om 
det inte finns hotas föreningens fortlevnad. Vi söker frivilliga! 

 
§ 151 Skrivelser 

100 års jubileet och apport stafetten. 

10 juni är hundens dag och vi bör ha en aktivitet för att visa upp hela vårverksamhet. En ide 
som diskuterades var att genomförs samtliga KM på den dagen. Mail ska skickas till samtliga 
kommitter för att säkra deras medverkan och för att få förslag.  

§ 152 Övriga frågor 

Bemanning av våra kommitteer, se bilaga 

Glöm ej att tömma brevlådan! 

Valberedningen, frågan ska lyftas upp och diskuteras på näst medlemsmöte. 

Näst städdag planeras till den 28/4. När vi rensar kansliet så ska vi slänga gamla papper som inte är 
aktuella eller värda att bevara. Dokument som ska sparas bör var i brandsäkert skåp. Micke kollar 
efter ett dokumentskåp på nätet. 

Kommande styrelsemöten. 

9 April, 14 Maj, 11 Juli, 13 Augusti, 17 September, 15 Oktober, 19 November, 17 December. Samtliga 
startar 18.30.  

§ 153 Nästa möte 

9 april kl 18.30 

 
§ 154 Micke tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 20.28 

 
Protokollet justeras 

Ordförande Sekreterare 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bemanning av kommitteerna 2018. 

 

HUS 

Kristina Svanfeldt, sk 

Nenette Hillborg 

Camilla Hjort 

Agility 

Catarina Hultberg, sk 

Jenny Olsson 

Cecilia Mårtensson 

Monica Gahlin 

Angelica Persson 

Rally 

Veronica Lindgren, sk 

Kerstin Nilsson 

Marianne Norman 

Christina Borserud 

Sofia Qvarfordt Jarl 

MH 

Sofia Friberg, sk 

Heléne Norling Lundén 

Marianne Norman 

Bruks/Lydnad 



Mikael Hjort, sk 

Ingela Andersson 

Bosse Blomqvist 

Helene Hulting 

Pia Larsén 

 

 

 

Nosework 

Håkan Sjödin, sk 

Ingela Andersson 

Marie Johansson 

Mikael Hjort 

Köket 

Marianne Norman 

Eva Stålnacke 

Klas Stålnacke 

Kerstin Nilsson 

Trivsel 

Kristina Svanfeldt 

Christel Leiborn 

Helen Hulting 

Drag  

Vacant 

PR info 

Vacant 

RUS 

Vacant 

Anläggning 

Vacant 

 



 

 

 

 

 


