
 

 

Styrelseprotokoll § 248-259 , No 10 

14 januari 2019 

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: 

§ 248 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.38 

§ 249 Dagordningen fastställs 

Ok 

§ 250 Föregående protokoll 

Ok 

§ 251 Ekonomisk rapport. 

En genomgång av konteringar av kostnader och intäkter förbättrade resultatet för köket. Att vi har 
något sämre resultat för köket förklaras av att vi har haft flera arbetsdagar och tävlingar 2019 och att 
vi hade otur med en bortkopplad frys vilket ledde till att vi fick slänga varor för en hel del pengar. 

Beslut togs på att vi ska sammanställa en definitionslista över vad som ska konteras på respektive 
konto för att säkerställa att vi bättre kan jämföra resultaten år från år. 

Vi skapar en lista där funktionärerna prickar av vad man tar från köket under tävlingar, typ kaffe, 
mackor osv. 

Micke H ställer samman ett investeringsförslag för anläggning 2019. 



Samtliga kommitteer ska inkomma med en budget innan årsmötet för verksamheten under 2019. 

§ 252 VU-beslut. 

Kontoplan har reviderats inför 2019 med färre konton som resultat i syfte att underlätta kassörs 
sysslan. Ny spisfläkt får köpas in. 

§ 253 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) Hundägarutbildningssektorn. 
Två nya instruktörer börjar sin utbildning till allmänlydnadsintruktör, grund. 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 
Distriktet har bjudit in till ”Brush Up” för figuranter. 

c) Bruks/Lydnads kommitten 
Mikael Hjort, Robert Carlsson och Lena Jernström åker på domarkonferansen. 

d) Agility kommitten 
Kommitten planerar för tävling klass 1 och 3 den 22 april. Årets KM är planerat till den 22 april. 

Ytterligare en tävling planeras inför hösten. Nya hinder måste införskaffas för att möta nya 
regler, nytt slalom och och nytt däck. De gamla hindren kommer att säljas på nätauktion. 

Nya rosetter måste beställas efter inventering av vad om finns i lådorna. 
e) Anläggning 

Mattläggarna kommer den 15/1 och färdigställer golven i kök och i estöstugan. Därefter måste vi 
snabbt sockla och ställa kylar och frysar på plats. 

f) Kökskommittèn 
Möte med köket för att gå igenom vad som behövs 2019 och för att se över prisbilden på varor med 

tanke på ökad kostnader för bla swish. 
g) Hemsidan 

Kontakta Nenette för att aktivera betalningstjänsten enligt tidigare förslag för hanteringen av 
kursavgifterna. 

h) Rallykommitten 
Rally har inkommit med verksamhetsberättelse och verksamhetsplan inför årsmötet. 

i) Nose work kommitten 
KM hölls den 27 december med stort deltagande, över 20 ekipage.  
Årets sista tävling genomfördes 15 december. 
Första halvårets tävlingar i NW ansökta och godkända av SNWK. Antalet delbetalande medlemmar 

fortsätter att öka som ett resultat av uppskattade tävlingar. 

§ 254 Övriga rapporter 

Inga 

§ 255 Åtgärdslista 

Inget 

§ 256 Skrivelser 

Verksamhetsstatistik ska var ifylld och inlämnad till SBK innan slutet på  januari. 

§ 257 Övriga frågor 

Funktionärsfest, vi preliminärbokar den 27 april.  

§ 258 Nästa möte 

11 februari, kl 18.30 



§ 259 Micke tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 19.57 

 
Protokollet justeras 

Ordförande Sekreterare 

 


