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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2013-01-12

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

Frånvarande: Victor Jonsson, suppleant
Anna Virdeby, vice sekreterare
Håkan Sjödin, ledamot

 

§ 106 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 10.10.

§ 107 Utdelad dagordning fastställdes.

§ 108 Föregående protokoll är utan anmärkningar. 

§ 109 Ekonomisk rapport: 
I kassan har vi 3408 kr och på plusgirot 54216 kr.
I övrigt har det endast skett ett fåtal transaktioner med ett totalt resultat på -228 kr. Antalet medlemmar är 
240 stycken.

§ 110  VU-beslut:
Inget VU-beslut är taget.

§ 111 Rapporter från sektorer och kommittéer:

a)Agilitysektorn:
Ridhusträningen har börjat och håller på till den 7 april. Marie Johansson och Annica Aller har gått ur 
sektorn. Kristina kommer kl. 10.17.

       b) Hundägarutbildningssektorn HUS:
Camilla Hjort och Yvonne Kåhed kom med på den instruktörskurs de anmält sig till. På instruktörsmötet 
som hölls i november kom samtliga närvarande instruktörer överens om de nya kursarvodesreglerna. 1-2 
deltagare = inställd kurs, 2-5 deltagare = halvt arvode (om det är två instruktörer) 6 deltagare = fullt arvode 
till båda instruktörerna. Max antal deltagare per instruktör är 6 st. Dock kan det i vissa fall bli fler. Ett 
samarbeta med cafét Nosa In är inlett. Allt detta samarbeta ska gå via HUS. Den 9/1 är sista dagen för 
instruktörerna att anmäla vilken kurs de vill hålla.

  
c)Rasutvecklingssektorn RUS/ MH 

RUS: Inget att rapportera. 
MH: Personer till sektorn behövs. 

 
      d) Tjänstehundssektorn TJS:

Inget att rapportera. 
 



      e) Tävlingssektorn TS:
Tävlingsmöte för uppbokning av årets tävlingar har hållits. Det ser just nu ganska bra ut men det saknas 
fortfarande funktionärer till vissa tävlingar. I SBK Tävling har tävlingen den 27/4 fått fel datum (2/4), TS 
kontaktar distriktet/SBK Centralt och ber dem rätta. Kassören kollar priser på bredband/ADSL/mobilt 
bredband så att vi kan rapportera tävlingar direkt från klubbstugan till SBK Tävling.

f) Anläggningskommittén:
Inget att rapportera.

g) Kökskommittén:
Inget att rapportera.

h) Hemsidan/PR Info:
Uppdaterade rapporter saknas från styrelse och sektorer.

§ 112 SM-information:
Möte 14/1. Lista finns i klubbstugan där man kan skriva upp sig som funktionär.

§ 113 Övriga rapporter:
           Inga övriga rapporter.  

§ 114  Åtgärdslistan:   
Ett möte för nya medlemmar ska hållas till våren.

§ 115 Skrivelser:
Inga skrivelser har inkommit.

§ 116 Övriga frågor: 
Magnus undersöker priser och åtaganden för att gå med i Riksidrottsförbundet så att klubbens dragande 
medlemmar kan tävla för klubben. Robert Carlson har tackat ja till att vara ordförande på årsmötet. 
Handlingar till årsmötet gicks igenom. Arbetsordningarna för sektorer och kommittéer reviderades. 

 § 117  Nästa möte blir årsmötet den 17/2 med efterföljande konstituerande möte. Klubben bjuder på mackor.

 § 118 Mötet avslutades kl 15.34 och Micke tackade alla för visat intresse.

Protokollet justeras:

Ordförande Sekreterare

Mikael Hjort Monica Gahlin


