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Närvarande: Anette Björkman Bergström, Kristina Svanfeldt Kjell-Åke 

Ersson, , Mikael Ingesson , Christel Leiborn , Ann-Sophie Greberg, Mikael 

Hjort , Helene Låås , P-O Andersson 

Frånvarande :  Magnus Bergström 

§77 Mötets öppnande 

Mikael Hjort öppnar mötet 19,06 

§78 Dagordning 

OK 

§79 Föregående protokoll 

 OK 

§80 Ekonomisk rapport 

 
 

§81 VU beslut  

Inga VU beslut tagna 

§82 Rapport 

a) HUS 

Har 3 namn som förslag på instruktörer. Skall återkomma med en 

presentation av dessa. Erfarenhet mm.  

 

 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 
Utställning 19/9 



Sofia Friberg samlar in namn på lämpliga som vill hjälpa till med MH. 

Ann-Sophie och Thomas Greberg meddelar att de kan uppgradera sig. 

 

c) Tävlingssektorn. 

KM 10/10 Agility, bruks och lydnad. 

24-25 oktober är det söktävling, få anmälda. 

 

d) Tjänstehundssektorn 

Vilande 

 

e) Agility kommitté 
Ingen rapport 

 

f) Anläggnings kommitté. 

ca 15 personer på städdagen som var 26/9 

Fråga från styrelsen, går det att göra någon förändring på vilka som skall 

stå på gräsklipparschemat till nästa år ? 

P-O Andersson skriver till kommunen och ansöker om bidrag för 2016. 

Delar av klubbstugan är angripen av svartmögel. 

 

g) Köks kommitté 

Ingen rapport 

 

h) IPO kommitté. 

3 st i IPO gruppen tävlar den 17 oktober 

 

i) Hemsidan /PR info kommitté. 

Helene presenterar förslag om nytt försäkringsbolaget Svedea . Styrelsen 

vill ha mer information så som tex sponsring med presentkort likt vad  

Folksam tidigare gjort. Detta bör även behandlas av Pr/info gruppen . 

j) Trivsel kommitté 

Jobbar vidare med pinnsystemet tillsammans med Pr/info. 

Fixar oktoberfest i samband med KM 

10 december planeras en alternativ julfest. 

 

 

k) Veteran kommitté 
Vill bli inbjudna till kurser där deltagare är seniorer 

 

l) Ungdoms kommitté 
Ingen rapport 

 

m) Rallylydnads kommitté 
Denise Karlsson vill gå sekreterare /skrivarkurs . Hon kollar själv upp hur 

man anmäler sig och återkommer med pris. 

 

n) Bruks/Lydnads kommitté 
 

Mikael Hjort kommer att fråga Håkan Leiborn om han vill vara med. 



 

 

o) Draghunds kommitté 

Kommer att ha en prova-på Barmarksdrag den 17 oktober. 

 

§83 Övriga rapporter 

      .. 

§84 Åtgärdslistan 

Kommittéer Möte för alla planeras till den 25 

nov 

Belysning Arbetet startar V-45 

Förtjänst tecken M H kollar med Håkan 

Agility Micke kollar med kommittén, hur 

vi ska få flera engagerade. Detta 

kan göras i samband med 28 /11 

Arbetsbeskrivningar för t.ex. sekr. Extra sittning 

Avtalsinstruktör  Extra sittning kring detta. 

  

  

 

§85 Skrivelser 

             

Distriktet har medlemsmöte den 11 oktober. Ingen kan gå från styrelsen. 

§86 Övriga frågor 

Styrelsen har tagit beslut, efter omröstning, att Camilla Hjort och Sandra Björnskiöld 

driver Pr/info tills vidare.  

P-O Andersson pratar med berörda. 

 

På nästa medlemsmöte kommer frågan ställas om det finns frivilliga som kan tänka 

sig att vara onsdagsvärdar. I samband med detta sätts en lista upp, där man kan skriva 

upp sig. 

 

§87 Nästa möte 

 

Styrelsemöten 

 9/11 

Medlemsmöte 

  9/9 , 18/11  

Möte med kommitter 

28 /11 

§88 Mötets avslutande 

Mikael Hjort  tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 21 



Protokollförare: Anette Björkman Bergström 

Ordförande: Mikael Hjort 
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