
 PROTOKOLL MEDLEMSMÖTE 2013-05-15

Närvarande: 23 personer, närvarolista bifogad. 

1. Mikael Hjort öppnar mötet kl. 19.09 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 Nadine Ersson och Sonja Rosenqvist. 

6. Dagordningen godkändes. 

7. Ekonomisk rapport: I kassan har vi 2777 kr och på postgirot 37055 kr.
HUS ca 4000, TS ca 1500 och Cupen ca -1000, AS ca -5000, RUS ca 0 och MH 0, PR-Info ca 
10000, Köket ca 0, Medlemsavg ca 8000. Övriga kostnader ca -39000.
Totalt är resultatet -18019 kronor. Antal medlemmar är 243 st.

8. SM: Funktionärer till SM 2014 behövs. Lista sitter uppe i klubbstugan där du är mer än 
välkommen att skriva upp dig. Ledningsgruppen var på Kvarnängen den 14/5 och kollade. Det 
finns massor med toaletter så det behövs inga baja-major. Micke och Bosse har haft möte med 
Crossbanan angående att ha camping där. En detaljerad lista med vad som behövs till SM ska 
ställas samman och ges till Kommunen. Lydnad, IPO, uppletande och svensk skyddet kommer 
genomföras på Kvarnängen. Även försäljare kommer vara där. Ingen huvudsponsor är klar än.

9. Rapporter från sektorer och kommittéer: 

a) AGILITY: An Ag 1 kurs pågår. DM den 19/5 med förberedelser den 18/5. En Ag 2 tävling i 
augusti. I höst kommer en tävlings psykologi kurs med Annica Aller genomföras. Några nya hinder 
är inköpta. 

b) HUS: Fler kurser under 2013 än 2012. 2 kurser har hittills fått ställas in. På Nosa In har del 1 i 
Hundens mentalitet genomförts av Jimmy Låås. Del två är den 3/6. Instruktörsmöte den 28/5.

c) RUS: 2 domare klara till utställningen i september, 1 domare och 1 ringsekreterare saknas. 
Funktionärer önskas.

d) TS: 2 brukstävlingar har fått ställas in pga av vädret. Nästa tävling är lydnad 22/5. Möte inför 
2014 års tävlingar är den 16/5. Nynäshamns BK blev årets bästa tävlingsklubb i distriktet! På SM 
den 15-16/5 har klubben 6 ekipage med; Annica Aller, Mikaela Jansson, Maria Augustsson och 
Karin Westergren i agility och Tage Hjelm och Sonja Rosenqvist i lydnad.

e) TJÄNSTEHUNDSEKTORN: En klubbmedlem går tjänstehund utbildningen hos Botkyrka BK.

f) ANLÄGGNINGSSEKTORN: Vårens städdag har genomförts med ca 15 medlemmar. Elstängsel 
fixades, krattat, städat förråd, städat stugan. En markis är uppsatt. Nya fundament finns till taket. 
Kostnad på plasttak/plåttak undersöks.



g) KÖKSKOMMITTEÉN: Till vårens tävlingar har vi all hjälp som behövs på tävlingsdagarna, 
dock behövs hembakt i massor. Helen A och Christel fixar köket under sök gruppens lägervecka. 
Till Skärgårdscupen behövs personal till köket. 
 
h) PR/Sponsring: Endast Jimmy Låås har visat intresse av att vara med.

10. Övriga rapporter: Inga rapporter har inkommit.
 
11. Övriga frågor: Skärgårdscupens festkommitté behöver hjälp på kvällen. Meddela Nathalie om 
du kan hjälpa till. På Berga dagarna 1-2/6 kommer vi ha ett infobord och så kommer 
uppvisningsgruppen i lydnad visa upp sig, även på Sorunda festivalen den 6/6 är vi med. 
Föreningens Dag är den 31/8. Vänligen plocka upp din hunds bajs längs med vägen till klubben så 
att de som går Sörmlandsleden slipper se det.

12. Ordförande tackar för visat intresse. Mötet avslutas 19.45.

Vid protokollet: 

Monica Gahlin

Protokollet justeras: 

Nadine Ersson Sonja Rosenqvist


