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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2012-01-16

Närvarande: Mikael Hjort, ordförande
Monica Gahlin, sekreterare
Kjell-Åke Ersson, kassör  
Jessica Sanchez, ledamot
Helen Låås, suppleant
Marie Johansson, ledamot 
Håkan Sjödin, ledamot, vice sekreterare

Frånvarande: Anna Virdeby, suppleant
Anna Karin Jaxvall, vice ordförande

§ 108 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 18.38.

§ 109 Utdelad dagordning fastställdes.

§ 110 Inget VU-beslut är taget.

§ 111 Valberedningens arbete pågår. Det saknas just nu två revisorer och tre personer till styrelsen.

§ 112 Föregående protokoll är utan anmärkning.
 

 
§ 113 Ekonomisk rapport: 

I kassan har vi 1346 kr och på postgirot 57727 kr.
HUS har 0 kr, TS ca -5500, AS ca 5800, RUS/MH  0, PR-Info 0
Skärgårdscupen 0
Utfallet för 2011 gicks igenom och även budgeten för 2012. Några justeringar kommer göras. Beslut togs 
om att betala 20000 till byggaren för toabygget som en första betalning.

§ 114 Rapporter från sektorer och kommittéer:

a) Agilitysektorn:
Ridhusträning pågår. Höstens agilitytävling flyttad till 30/9

       b) Hundägarutbildningssektorn HUS:
Ingen rapport har inkommit

c)Rasutvecklingssektorn RUS/ MH 
MH: Vårens MH blir den 14/4 vilket är ok med Godset. Robban Axelsson bokad som beskrivare. 

 
      d) Tjänstehundssektorn TJS:

Inget att rapportera 

      e) Tävlingssektorn TS:
Nya regler gäller från 1/1 2012. De tävlingsledare och sekreterare som anmäler sig som tävlingsfunktionär 
kommer få reglerna. Protokollet från TS möte gicks igenom. Styrelsen fördelar ut uppgifter på de olika 
sektorerna och återkopplar till TS.



f) Anläggningskommitten:
Stormen Emil förstörde regntaket. Vatten till köket måste fixas omgående.

g) Kökskommittén:
Ny sektor är på gång. Micke kallar till möte med samtliga i sektorn.

 
h)Hemsidan / sponsorer:

Hemsidan uppdateras snabbt. Dock måste sektorerna bli bättre på att skicka in info. Sekreteraren meddelar 
samtliga. Varje sektors mailadress måste ligga på hemsidan så att det är lätt att hitta för våra medlemmar 
och blivande sådana.

§ 115 Övriga rapporter:
           Rapporterades från Ellens begravning som var väldigt fin med mycket musik.

§ 116  Åtgärdslistan:   
         Det mesta är avklarat eller under bearbetning. 

§ 117 Skrivelser:
Inbjudan om infomöte till Jubileumsregatta har inkommit. Klubben är inte intresserad. Förfrågan har 
kommit från en medlem om klubben är intresserade av att hålla en uppfödarutbildning. Styrelsen tackar nej.

§ 118  Övriga frågor: 
Lena Jernström ska beställa KM-rosetter som delas ut på årsmötet. Sörmlandsdistriktet har årsmöte kl. 
13.00 den 10/3, någon/några åker. Den 11/3 är det RUS träff på Eskilstuna BK. Träningsgruppen i sök har 
inkommit med en förfrågan om att hyra stugan för läger 11-17/6. Svaret blir att de får låna stugan gratis 
men att de måste visa hänsyn om någon annan kommer och tränar/fikar.
Kennel Almanza vill hyra stugan 9-10/6. Priset vi återkommer med är 1500:- för hela helgen.

 § 119  Nästa möte blir årsmötet den 19/2 kl. 15.00 då vi bjuder på kaffe och macka. Robert Carlson tillfrågas åter 
igen om han vill vara ordförande.
Rose-Marie har koll på gratifikationerna, det kommer även delas ut rosetter från KM.

 § 120   Mötet avslutades kl 21.00 och Micke tackade alla för visat intresse.

Protokollet justeras:

Ordförande Sekreterare

Mikael Hjort Monica Gahlin


