
 PROTOKOLL MEDLEMSMÖTE 2012-11-14

Närvarande: 22 personer, närvarolista bifogad. 

1. Mikael Hjort öppnar mötet kl. 19.02 och hälsar alla välkomna. 

2. Mötet har utlysts med personlig kallelse (mail eller brev), i Nynäsposten, på hemsidan, i 
kalender på hemsidan och i kalender i stugan. 

3. Till ordförande för mötet valdes sittande Mikael Hjort 

4. Till sekreterare för mötet valdes sittande Monica Gahlin

5. Till justerare tillika rösträknare valdes Anette Björkman Bergström och Magnus Bergström. 

6. Dagordningen godkändes. 

7. Ekonomisk rapport: I kassan har vi 4330 kr och på postgirot 101580 kr.
HUS ca 19200, TS ca 11500 och Cupen ca 16300, AS ca 33700, RUS ca 4400 och MH 0, PR-Info 
ca -1100, Köket ca 12800, Medlemsavg ca 27100. Övriga kostnader ca -77000.
Totalt är resultatet +47044 kronor.

8. SM: Möten pågår. Nynäshamns BK kommer ansvara för spår. Gruppen letar campingplatser och 
diskuterar med crossbanan. Maria Gabrielsson kommer vara SM-general.

9. Rapporter från sektorer och kommittéer: 

a) AGILITY: Planering pågår inför tävlingen i Berga ridhus den 17/11. Som alltid behövs 
funktionärer.

b) HUS: Under hösten har vi haft dessa kurser: Vardagslydnad 1 och 2, Aktivering och Valpkurs. 
Instruktörsmöte den 27/11. Klubben behöver fler instruktörer så hör av dig till HUS om du är 
intresserad eller vet någon som är.

c) RUS: Tyvärr blev det inte så många deltagare på utställningen som vi önskat. Den flöt dock på 
bra. En inofficiell utställning är inplanerad till slutet av september 2013. RUS vill gärna bli fler 
som om du är intresserad av utställning eller MH är du välkommen att höra av dig.

d) TS: Årets sista tävlingar har varit på väldigt leriga planer. De flöt dock på bra. Sandra 
Björnskiöld kommer börja en tävlingsledarutbildning i lydnad.

e) TJÄNSTEHUNDSEKTORN: Om någon är intresserad går det bra att kontakta Bosse Blomqvist.

f) ANLÄGGNINGSSEKTORN: Ett element ska införskaffas till utrymmet utanför toaletterna så 
att vi håller värmen och slipper frysta ledningar. Anläggning kollar med Nynäs Gods om det är 
möjligt att dränera planen. Anläggning kontaktar XL bygg då de varit intresserade av att sponsra.

g) KÖKSKOMMITTEÉN: Hjälp i köket behövs till alla tävlingar! Hembakt efterfrågas. 
 
h) PR-INFO: En kommittée ska tillsättas. Kontakta ordförande Mikael Hjort om du är intresserad 
av att vara med.

10. Övriga rapporter: Inga rapporter har inkommit.



 
11. Övriga frågor: Föreläsningar i samband med onsdagsträningar diskuterades. Kjell-Åke kollar 
vad Sponsorhuset erbjuder och anmäler klubben om han tycker det är bra. För de som är 
intresserade kommer det vara Nyårsfirande på klubben. Mer info kommer på hemsidan.

12. Ordförande tackar för visat intresse. Mötet avslutas 19.30.

Vid protokollet: 

Monica Gahlin

Protokollet justeras: 

Anette Björkman Bergström Magnus Bergström


