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Närvarande: Anette Björkman Bergström, Kristina Svanfeldt Kjell-Åke 

Ersson, , Mikael Ingesson , Christel Leiborn , Mikael Hjort , 

 Helene Låås , P-O Andersson 

 

Frånvarande :  Magnus Bergström, Ann-Sophie Greberg 

 

 

§89  Mötets öppnande 

Mikael Hjort öppnar mötet 19,20 

§90 Dagordning 

OK 

§91 Föregående protokoll 

 OK 

§92 Ekonomisk rapport 

 
 

§93 VU beslut  

Denise Karlsson kommer få gå tävlingssekreterare, rallylydnadsinstruktörskurs med 

start nov. 

Sofia F, Sandra B, Kristina S, Helen N och Nathalie S kommer att  gå M1. 

   

 



§94 Rapport 

a. HUS 

Har 3 namn som förslag på instruktörer. Styrelsen föreslår att dessa skall 

gå som hjälpinstruktörer under våren 2016 till att börja med. 

Ev kommer en vardagslydnad starta innan årsskiftet. 

 

 

b. Rasutvecklingssektorn/MH 

Skall MH vara en kommitté för sig , beslut tas den 28 nov. 

 

c. Tävlingssektorn. 

KM  den 10 oktober. Tog ganska lång tid så detta måste ses över tills nästa 

år. 

Det har varit söktävling i oktober.  

En figge Sonja Rosqvist fick sina glasögon förstörda, hon tar själv kontakt 

med SBK och hör efter om försäkringen täcker detta. 

Maria K, Kristina S och Håkan L kommer att utbilda sig till tävlingsledare 

Bruks. 

 

d. Tjänstehundssektorn 
Finns det intresse att bjuda in Leif Johansson som är tjänstehundsansvarig 

till föreläsning. P-O Andersson kontaktar HUS 

 

e. Agility kommitté 

Ingen rapport 

 

f. Anläggnings kommitté. 

P-O Andersson ringer Johansson som påbörjade tak renoveringen. då det 

har stått still. 

Byte av belysning påbörjas V-46 tisdag 

 

 

g. Köks kommitté 

     

Ingen rapport 

 

h. IPO kommitté. 

Ställer in sin träning tisdag pga. byte av belysning. Kommer i december att 

börja träna i en hall i Södertälje, var 3.e vecka fram till mars 

 

i. Hemsidan /PR info kommitté. 

Förslag på klubbvästen visas och om det är möjligt  ,en viss ändring på 

understreck på trycket. Micke tar med sig det till Camilla. 

Även önskemål om visitkort kom från styrelsen ,där åretstävlingar finns 

med,  Micke tar med sig även det till Camilla. 

 

j. Trivsel kommitté 

Planerar fest till den 10 dec. 

Har disk .pinnsystemet med PR/info och kommer att presentera ett förslag 

på årsmötet i februari 



Klubben fyller 75.år 2016 och trivsel kommittén påbörjar planering .P-O 

Andersson vill gärna vara med och hjälpa till. 

Tittar över om en kortare föreläsning skulle funka i samband med 

årsmötet. 

 

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

 

l. Ungdoms kommitté 
Emelie Björklund vill gärna vara sammankallande och styrelsen tycker det 

är ett bra förslag. 

 

m. Rallylydnads kommitté 

Tränar på onsdagar. 

 

n. Bruks/Lydnads kommitté 
 

Kommer att dela på bruks och lydnad till 2 kommittéer. 

 

 

o. Draghunds kommitté 
10 personer som provade barmarksdrag den 17 oktober. 

Väldigt uppskattat. 

 

§95 Övriga rapporter 

      . 

§96 Åtgärdslistan 

Kommittéer Möte för alla planeras till den 28 

nov 

Belysning Arbetet startar V-46 

Förtjänst tecken Kristina S  kollar med Håkan S 

  

Arbetsbeskrivningar för t.ex. sekr. Extra sittning 

Avtalsinstruktör  Extra sittning kring detta. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

§97 Skrivelser 

             

 



 

§98 Övriga frågor 

21/5-2016 kommer Rottisklubben ev. att anordna appeltävling sök och spår på våra 

marker och planer. Micke kollar upp så att inget krockar. Vi tar själva hand om köket  

 

Styrelsen förbereder punkter till mötet den 28 november. 

§99 Nästa möte 

 

  

 Styrelsemöten 

   14/12 

   Medlemsmöte 

  18/11  

   Möte med kommittéer 

     28 /11 

Årsmöte 21/2-2016 

 

§100 Mötets avslutande 

Mikael Hjort  tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollförare: Anette Björkman Bergström 

Ordförande: Mikael Hjort 
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