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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2013-09-03 

 

Närvarande:   Mikael Hjort, ordförande  

Kjell-Åke Ersson, kassör   

Monica Gahlin, sekreterare 

  Håkan Sjödin, ledamot 

   

   

Frånvarande:  Marie Johansson, ledamot 

  Magnus Bergström, suppleant 

  Helene Låås, vice ordförande 

  Kristina Svanfeldt, suppleant 

  Anette Björkman Bergström, suppleant 

  Ann-Sophie Greberg, suppleant 

 

  

   

 

  

 

 

§ 70 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 19.17. 

 

§ 71 Utdelad dagordning fastställdes.  

 

§ 72 Föregående protokoll är utan anmärkningar.  

 

§ 73 Ekonomisk rapport:  

 I kassan har vi 5878 kr och på postgirot 95116 kr. 

 HUS har ca 23000, TS ca 2000 och Cupen ca 22000, AS ca 10000, RUS/MH  ca 12000, PR-Info ca 5000. 

Medlemsavgifter ca 20000, Köket ca 7000 Övriga kostnader ca -57000. Totalt är resultatet 44943 kronor. 

Antalet medlemmar är 245. 

  

§ 74    VU-beslut: 

 Inget VU-beslut är taget. 

 

§ 75  Rapporter från sektorer och kommittéer: 

  

a) Agilitysektorn: 

Ag 1 kursen blev inställd pga för få deltagare. Ag 2 startar i oktober. 21/9 är det KM samt inoff tävling 

där antal starter förhoppningsvis överstiger 75 så att Ylva Lind kan bli färdig tävlingsledare. 

Psykologikurs med Annica Aller går att anmäla sig till. Det har blivit hinder förstörda så håll ö gon och 

öron öppna. 

 

       b) Hundägarutbildningssektorn HUS: 

 Onsdagsvärdslistan är nu utskickad och första gång är den 18/9. Det pågår en valpkurs, appellspårkurs 

rapportkurs. Fler kurser kommer under hösten. 

     

c) Rasutvecklingssektorn RUS/ MH  

Inför utställningen saknas för närvarande 2 ringsekreterare, övriga funktionärer önskas också. Det är ca 100 

hundar anmälda. Några få rosetter saknas och ska köpas in. Priser och sponsorer finns. 

  

 

      d) Tjänstehundssektorn TJS: 



 

 

 Inget att rapportera.  

  

 

      e) Tävlingssektorn TS: 

Några tävlingar återstår för året; Lydnad 7/9, spår 8/9, lydnad 19/10 och sök 26-27/10. Utöver dessa 

kommer KM i lydnad vara 22/9 och KM i bruks 28/9. Skott är beställda. 

  

f) Anläggningskommitten: 

Städdag planeras. Sektorn återkommer med ett datum. Håkan Sjödin undersöker priser på värmepump då 

funderingar finns på att byta ut den trasiga redan innan vintern kommer. 

  

g) Kökskommittén: 

Monica Gahlin avgår ur sektorn. Övriga medlemar löser årets resterande tävlingar. 

 

h) PR/Sponsring: 

Vilande 

 

§ 76 SM-information: 

 SM har nu en egen hemsida och vi kommer lägga en länk på klubbens hemsida. Möte har varit och bland 

annat beslutades att 70% av vinsten kommer delas mellan de klubbar som jobbar mest. Det blir en camping 

på crossbanan och där är avtal på gång. Även med kommunen är ett avtal på gång. Troligtvis blir det även 

camping på Lövhagen. En parkeringsgrupp är planerad och där kommer Anette Björkman Bergström vara 

ansvarig. Vi räknar med att det blir mellan 5000-10000 besökare. 

 

§ 77 Övriga rapporter: 

           Robert Carlson kom 3:a på SM i sök och är uttagen till NM. Vi gratulerar och önskar honom lycka till.   

 

§ 78   Åtgärdslistan:    

Ingen punkt finns 

 

§ 79 Skrivelser: 

 Inga skrivelser har inkommit. 

 

§ 80  Övriga frågor:  

 Mötet beslutade att det ska köpas in en startpistol för ca 2000:- Mikael Hjort ansvarar för att det blir gjort. 

 

 § 81  Nästa styrelsemöte är 30/9 kl. 19.00 och nästa medlemsmöte är den 4/9. 

 

 § 82 Mötet avslutades kl 20.14 och Micke tackade alla för visat intresse. 

 

 

 

 

 

Protokollet justeras: 

 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

Mikael Hjort    Monica Gahlin 


