
 

 

Styrelsemötesprotokoll § 200-211, No 6 

17 september 2018 

Närvarande:  

Mikael Hjort , ordförande 

Ingela Andersson, vice ordförande 

Kerstin Ek, kassör 

Håkan Sjödin, sekreterare 

Mikael Ingesson, ledamot 

Per-Olof Andersson, ledamot 

Ingereva Berghdal, ledamot 

Johnny Geayner, suppleant 

Håkan Sundkvist, suppleant 

Frånvarande: 

 

 

§ 200 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.36 

 
§ 201 Dagordningen fastställs 

ok 

§ 202 Föregående protokoll 

Ok 

§ 203 Ekonomisk rapport. 

Ekonomin är fortsatt god och klubben har för närvarande 197000 kr på kontot. 

H Sundkvist rapporterade från styrelsens uppdrag att utvärdera vilket ekonomiprogram vi ska 
införskaffa eftersom nuvarande program är för gammalt. Tre alternativ diskuterades men beslut tas 
först i samband med nytt verksamhetsår. En översyn av kontoplanen skall göras för att kunna införas 
vid nytt verksamhetsår. Vi föreslår en förenkling av kontering av HUS verksamhet till ett gemensamt 



konto för all kursverksamhet. Liknande förslag fördes även fram för Tävling. Viket skulle medföra att 
all tävlingsverksamhet landar på ett konto. 

 Styrelsen kontaktar Studiefrämjandet för att se om vi kan betala domararvoden via deras service 

 
§ 204 VU-beslut. 

Inga beslut 

 
§ 205 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) Hundägarutbildningssektorn. 
Två kurser pågår, en valpkurs och en appellkurs. 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 
Ingen rapport 

c) Bruks/Lydnads kommitten 
Vi kommer att ha två tävlingar i spår, 10 ekipage den 23/9 i högre resp 6 ekipage 22/9 i lägre. 
Den 6 oktober har vi lydnadstävlingar. 
Inför 2019 är det beslutat att vi håller i DM i lydnad 7 juni, spår 8/6 samt skydds 9/6. 

d) Agility kommitten 
Möte 19 september. Ett flertal har lämnat kommitten pga tidsbrist. 
De som sitter i kommitten nu Kerstin, Katrina och Angelica. 

e) Anläggning 
Arbetsdagar planerade till 13 resp 14 oktober, 
Arbetsuppgifter: städning av stuga och område, fortsätta med köksbygget, rensa ut gammalt papper 

ur pärmar och lådor samt scanna in dokument som ska bevaras. 
Boka in elektriker för att förbereda inkoppling av köksmaskiner! 

f) Kökskommittèn 
Köket kommer att serva NW kursen med luncher och fika den 20-23 september. 
För att få lite mer koll på hur mycket vi lägger i mat och dryck till våra funktionärer så föreslås en 

funkislista i köket där vi noterar vad vi förbrukar. 
M Hjort och H Sjödin sätter upp ett möte med köket för att stämma av läget. 

g) Hemsidan 
Flyter på utan problem. 

h) Rallykommitten 
Rally har en stor tävling på klubben i slutet av september och efterlyser frivilliga funktionärer. 

i) Nose work kommitten 
Planeringen inför höstens tävlingar och 4 dagars kursen i NW fortskrider. Kvar att genomföra är DM 

den 4 november med samtliga tre klasser. Därefter har vi årets sista tävling den 15 december 
med 12 startande. 

I augusti genomförde vi en tävling med 40 ekipage fördelade på NW1 och NW2. Tävlingen 
genomfördes smidigt och vi fick positiv återmatning av deltagarna.  

Den 13 september genomförde vi en kvällstävling på klubben med 12 startande ekipage. Elva stycken 
fick 100 poäng och diplom! 

Planering inför 2019 första halvåret är gjord. Vi kommer att ha tre stycken tävlingar, tre kurser och 
två doftprov. 

 
 
 
 



§ 206 Övriga rapporter 

PO Andersson har på styrelsens uppdrag sett över vårt elavtal eftersom sponsoreringen från 
Kraftringen har avslutats efter ägarbytet. Jämförelse har gjorts med samtliga leverantörer på 
marknaden och utfallet visar att det inte finns några ekonomiska fördelar med att byta elavtal. 

Vi fortsätter således med Kraftringen som leverantör. 

PO Andersson har även sett över vårt mobila bredbands abonnemang. Vi väljer Telia 
företagsabonnemang för att de har bästa täckningen i stugan med en fast månadskostnad och stora 
datavolymer.  

Ingela Andersson undersökte möjligheten att få tillgång till en extra laptop för vår kassör. Det visade 
sig inte möjligt och beslut togs att kassören får ta hem vår laptop för att kunna jobba hemifrån.  

 
§ 207 Åtgärdslista 

§ 208 Skrivelser 

§ 209 Övriga frågor 

Vi ska ha en höstfest för alla vår funktionärer 

§ 210 Nästa möte 

I klubbstugan den 15 oktober kl 18.30  

 
§ 211 Micke tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 20.30 

 
Protokollet justeras 

Ordförande Sekreterare 

 


