
 

 

Protokoll från medlemsmöte nr 3 

 Onsdag 29 augusti 2018 kl 19.00 i klubbstugan, Björsta Källa 

 

 DAGORDNING 

  

1) Mötets öppnande 

Antalet röstberättigade medlemmar vid mötets öppnande uppgick till 23 stycken. 

2) Mötets utlysning 

Enligt stadgarna 

3) Val av ordförande att leda mötet 

Mikael Hjort valdes till mötets Ordförande 

4) Val av sekreterare för medlemsmötet 

Håkan Sjödin Valdes till mötets sekreterare 

5) Val av 2 justerare, tillika rösträknare 

Till justerare och rösträknare valde mötet Monica Gahlin och Bo Blomkvist 

6) Dagordning 

Godkändes enligt förslag 

7) Ekonomisk rapport 

Klubben har god ekonomi och har vid dags datum 210.000 kr på kontot. Den nya golvmattan är inte 
ännu fakturerat och kommer att delas upp i två delar. Del ett är stora rummet och nya förrådet och 
del två är kök och estöstugan. Vilka faktureras när lokalerna är färdiga. 

Styrelsen kommer att gå igenom de olika kontoslagen vi har för tävling för att se om vi inte kan 
minska antalet för att förenkla hanteringen för kassören. 

 

 



 

8) Rapporter från sektorer och kommittéer 

 

a) Hundägarutbildningssektorn/HUS 
 Vi har provat att ha en Vardagslydnadskurs på sommaren vilket föll ut bra. 
Det har precis startat en valpkurs som är full. Framöver kommer vi ha appellkurs samt flera andra 

kurser. 
Näst möte i HUS inför hösten sker först på fredag och vi kommer då att lägga fast planerna inför 

resten av året. Men vi kan glädjande rapportera att vi har en ny instruktör i Christina och fyra 
aspiranter som vill bli instruktörer!  

 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 

Årets MH blev inställt pga sjukdom. Helene Norling Lunden har inte genomfört sin figurantutbildning 
och ingår inte längre i sektorn. 

Nu ingår bara två medlemar i sektorn och vi får utvärdera om det är genomförbart att fortsätta att 
arrangera MH om vi inte kan få fler till sektorn. 

c) Bruks/Lydnadskommitten 

Micke berättade att vi kommer att ha en appell tävling och högre, lägre i spår i september på klubben 
och att vi även kommer att ha KM i bruks i slutet av oktober. 

d) Agilitykommitten 

Kerstin Ek berättade att kommitten hade haft ett möte för att diskutera planerna för verksamheten 
framåt. 

e) Anläggningskommitten 

 Ombyggnaden av stugan fortsätter och vi planerar för en bygg och städdag under hösten. Vi ser 
gärna att klubbens medlemmar tar egna initiativ och hjälper till med bla målning. 

f) Kökskommitten 

Köket har varit med och servat på samtliga större tävlingar under sommaren på ett utomordentligt 
sätt. De olika kommitteerna ska bistå med god information inför tävlingar samt tilldela 
någon/några individer som avlastar köket vid tävlingarna. 

g) Hemsidan/ PR-info 

Flyter på utan direkta problem 

h) Rallylydnadskommitten 

Tävlingen i juni gick strålande och planering har startat inför tävlingen den 30 september. Vi har haft 
ett protokollfört möte och ett planeringsmöte. Vi kommer att sätta oss i början av september 
och planera inför 2019. Vi kommer att bjuda in KM tisdagen den 25/9, ev är starttiden 18.00.  

Höstens öppenträningar börjar den 30 augusti 



Kommitten frågade hur man ska ställa sig till arvode för en person med medlemskap i både Haninge 
och Nynäs. Hemmaklubb är haninge tillika den klubb som personen tävlar för. Det beslutades 
att vi tillämpar praxis villket innebär att arvode utgår.  

 

i) Nose Work kommitten 

 

j) Övriga rapporter 

 

10) Övriga frågor 

Mötet valde en valberedning inför 2019. 

Ulrika Dahlstrand, sk 

Siri Myhre 

Helene Hulting, ingår ej men har lovat att stötta beredningen. 

 

11) Mötet avslutas 

 

Ordförande: Sekreterare:  

 

 

Justerare Justerare 

 

 

 

 
 
 


