
 Styrelsemöte § 80-92 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2014-09-29 

Närvarande:  

Mikael Hjort , Ordförande 

Christel Leiborn ,  Kassör 

Anette Björkman Bergström ,  Suppleant 

Kjell-Åke Ersson , Ledamot ( vice kassör ) 

P-O Andersson , Ledamot 

Kristina Svanfeldt , Ledamot ( Sekreterare ) 

Helen Låås , Vice ordförande 

Mikael Ingeson  Suppleant 

Frånvarande: 

Ann-Sophie Greberg , Ledamot 

Magnus Bergström , Suppleant 

§ 80   Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl. 19,06 

§ 81  Utdelad dagordning fastställs. 

§ 82 Föregående protokoll samt protokoll från ekonomimöte: 

 inga anmärkningar 

§ 83 Ekonomisk rapport: 

1255kr i kassan  

141.500kr på kontot 

Hus+ 44.000kr 

Tävling + 10.000kr 

Agility + 50.000kr 

Utställning + ca 20.000 

Kostnader -61.000 

Resultat på ca85.000kr i år. 

Vi inväntar ytterligare ca17.000kr för utlägg vi gjort på SM. 

Vi har också 20.000kr i kontanter från utställningen som skall in i kassan. 

§ 84 VU-beslut: 

Inga sådana. 

§ 85 Rapporter från sektorer och kommittéer: 



a)  Agilitysektorn:  

Kurser pågår 

b) Hundägarutbildningssektorn HUS: 

Kurser pågår 

c) Rasutvecklingssektorn RUS/MH:  

Har haft utställning och fått mycket beröm för den.  

d) Tjänstehundsektorn TJS: 

Ingela A skall gå en utbildning i sammarbete med bl.a. Missing people 

e) Tävlingssektorn TS: 

4 oktober lydnadstävling, 25-26 oktober Söktävling, 2 november Spårtävling 

KM lydnad 18/10   och KM bruks  8/10 

f) Anläggnings kommitté: 

Har haft städdag den 27/9 

g) Köks kommitté: 

Catarina Frölin kommer att ta ansvaret för köket. 

h) PR/INFO: 

Nystartad med Jimmy Låås som sammankallande. 

Gruppen skall återkomma till styrelsen om förslag på bl.a. budget för 2015. 

§ 86 SM-information: 

 Saknar ekonomisk rapport. 

§ 87 Övriga rapporter: 

Robert Carlsson har tävlat på Nordiska mästerskapen i Sök. 

§ 88 Årgärdslista: 

Sammanställning av styrelsens kvarvarande åtgärder 

Påminna Sektorer/kommittéer om rapporter  

Funktionärslista 2015 

Ny matta 

Ny logga  

Arvoden 

Org. nummer 

Checklista/Prislista för uthyrning av klubben 

Bilar ska ej stå mot klubbstugan 

Ej låsa A-hinder 

Vad ska vi göra för att få medlemmar att hjälpa till 

PR/Info Budget 

Nyhetsbrev efter styrelsemöte 

IPO gruppen vill köpa A-hinder m.m. 

Protokoll ut på hemsidan, in i pärm, signeras 
Se över belysning på planerna 
 

 

 



§89 Skrivelser. 

Finns inga. 

§90 Övrigt: 

Hus vill skicka 2-3 personer på CUA utbildning. Styrelsen ber dem återkomma när det närmar sig. 

 

IPO önskar köpa A-hinder 6500kr, 5st Skärmar a´2000 kr st, Apporter *ställ ca 1000 kr. 

Styrelsen återkommer med besked. 

Någon har tagit bort möjligheten att ändra inställningen agilityns A-hinder. Micke mailar sektorn 

om att detta måste åtgärdas. 

Micke mailar webmaster om att det inte längre tillåtet att backa upp bilarna vid den del av 

klubbstugan där utomhusvattnet finns. 

Styrelsen väntar på förändringen på förslaget av ny logga skall inkomma. 

Styrelsen beslutar om att organisations nr skall sökas för Nynäshamns BK. 

Kring detta kommer alla instruktörer kallas till möte den 27/10. 

Kristina S mailar kallelsen till alla instruktörer. 

Arvodes storlek skall tas upp på nästa årsmöte. 

§ 91 Nästa styrelsemöte  24/11 medlemsmöte är den 12/11 kl. 19.00 

§ 92 Mötet avslutas kl.21.15 och Micke tackar alla för visat intresse. 

 

 

Protokollet justeras: 

Ordförande                                                                                               Sekreterare på mötet 

Mikael Hjort                                                                                             Anette Björkman Bergström 

 


