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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2012-05-14

Närvarande: Mikael Hjort, ordförande
Kjell-Åke Ersson, kassör  
Anna Virdeby, vice sekreterare
Marie Johansson, ledamot
Monica Gahlin, sekreterare
Helene Låås, vice ordförande
Magnus Bergström, suppleant

Frånvarande: Kristina Svanfeldt, suppleant
Victor Jonsson, suppleant
Håkan Sjödin, ledamot

 

§ 41 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 19.03.

§ 42 Utdelad dagordning fastställdes.

§ 43   Föregående protokoll är utan anmärkningar. 

§ 44 Ekonomisk rapport: 
I kassan har vi 4257 kr och på postgirot 24965 kr.
HUS har ca 2750, TS ca 1300 och Cupen ca 1800, AS ca 1500, RUS/MH  ca 500, PR-Info ca -250.
 Medlemsavgifter ca 15000, Köket ca -2500, Övriga kostnader ca 50000. Totalt är resultatet -29654 kronor.
Antalet medlemmar är 252 stycken.
 

§ 45   VU-beslut:
Tackat nej till förfrågan om att hyra agilityplanen då frågan kom från en konkurrent.

§ 46 Rapporter från sektorer och kommittéer:

a) Agilitysektorn:
370 starter på agilitytävlingen. Köket sålde för ca 7000:-. Agilitykursen som pågår har 19 deltagare. Ett 
missnöjt brev har kommit angående kursen.

       b)  Hundägarutbildningssektorn HUS:
HUS kommer 20.20 och vi gick igenom det nya kursplansförslaget Möte med HUS och instruktörerna 
kommer ske den 25/6 där vi då klubbar kursplanen samt sätter kurserna inför hösten. Förslag om 
gemensamma hundprommenader (liknande de hos Tyresö BK) diskuterades. HUS kommer sätta upp info 
angående kommande kurser på tillåtna anslagstavlor och även fixa reflexvästar med Nynäshamns 
Brukshundklubb tryckt, som vi kan använda på event. Då det är svårt att hitta onsdagsvärdar beslutades att 
de inte behöver vara instruktörer. Dock bör en av de två var a det då tillgång till sekreteriatet krävs. 
Styrelsen tackar HUS för informationen.
  

c)Rasutvecklingssektorn RUS/ MH 
Den planerade utställningsträningen är inställd då det blev för få anmälningar. RUS vill ta in MH och bokar 
tid med Anna-Karin för info.

 
      d) Tjänstehundssektorn TJS:



Inget att rapportera. 
 

      e) Tävlingssektorn TS:
Antalet spårtävlingar minskas till nästa år. På klubbens spårtävlingar blev Kjell-Åke Ersson och Annika 
Wendemar uppflyttade till högre klass. Möte inför Cupen sker 21/5. Ridhustävling i lydnad är inplanerad 
till mars 2013.

f) Anläggningskommitten:
Gräsklippningsschema finns nu uppsatt i klubbstugan och kommer läggas ut på hemsidan. Visning av 
gräsklipparen kommer ske vid några tillfällen. Taket måste fixas så snart som möjligt. Helene Låås och 
Anna Virdeby kollar om de har plåt hemma. Nya utemöbler skulle behövas. Vi kollar på blocket om vi 
hittar några.

g) Kökskommittén:
Allt flyter på bra i köket. Det saknas funktionärer till någon tävling. På kommande lydnadstävling står 
Birgitta Blomqvist i köket och under Skärgårdscupen har Conny och Catharina tagit på sig ansvaret. 
Styrelsen tycker upplägget är bra som det är, korv, hamburgare, mackor och funktionärsmat. Om det blir 
någon funktionärsmat över kan vi sälja den.

h)Hemsidan/PR Info:
Hemsidan fungerar bra. Dock saknas rapporter från sektorer och även uppdatering. När det gäller sponsring 
ska vi tillsätta en grupp som jobbar för hela klubben, dvs. både med Agility, lydnad och utställning.

§ 47 SM-information:
Datum för möte med kommunen är inte fastställt ännu. Önskas så snart som möjligt dådet fortfarande inte 
finns något underskrivet avtal.

§ 48 Övriga rapporter:
           Inbjudan från kommunen (Upp & ner) skickas till Rose-Marie. 

§ 49  Åtgärdslistan:   
         En punkt kvarstår till hösten.

§ 50 Skrivelser:
Enket från SBK angående uthyrning av våra lokaler ska komma. Anna lämnar mötet 20.18.

§ 51 Övriga frågor: 
Klubben ska medverka på Surundafestivalen. Förfrågan har kommit in angående Rallylydnad. En ansvarig 
tillsätts i TS. Siv Gåling har meddelat att hon gärna ställer upp på det. Regler för hur vi ska göra gällande 
återbetalning av bruks/lydnadstävlingar: 1. Återbetalning om någon blivit uppflyttad sker om det finns 
reserver. 2. Om intyg finns. 3. Om ekipaget blivit uppflyttat innan 30-dagars regeln.

 § 52  Nästa styrelsemöte är 18 juni och nästa medlemsmöte 5 september.

 § 53 Mötet avslutades kl 21.21 och Micke tackade alla för visat intresse.

Protokollet justeras:

Ordförande Sekreterare

Mikael Hjort Monica Gahlin


