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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2013-04-15

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

Frånvarande: Helene Låås, vice ordförande
Magnus Bergström
Anette Björkman Bergström
Ann-Sophie Greberg

 

§ 31 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 19.05.

§ 32 Utdelad dagordning fastställdes.

§ 33 Föregående protokoll är utan anmärkningar. 

§ 34 Ekonomisk rapport: 
I kassan har vi 2888 kr och på postgirot 35469 kr.
HUS har ca 2000, TS ca 600 och Cupen ca -1000, AS ca -10000, RUS/MH  ca 0, PR-Info ca 9600.
Medlemsavgifter ca 8000, Köket ca 0, Övriga kostnader ca -28000. Totalt är resultatet -19494 kronor. 
Antalet medlemmar är 246..
 

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

§ 36 Rapporter från sektorer och kommittéer:

a)Agilitysektorn:
Agility 1 kursen är inställd. En prova-på ska erbjudas  istället. DM 19/5. Karin letar priser till tävlingarna i 
kl. 1 och kl. 2 i augusti. Domare är klara och kommer bo i husbil på klubben. Tävlingspsykologikkurs med 
Annica Aller är planerad till den 17/9 och 1/10. Ylva Lind och Sofie Lourie ska gå kurs för att bli 
tävlingsledare. Sektorn kommer sälja kläder i en klädshop, Marie undersöker var den kommer finnas. 
Planer finns för flera tävlingar under 2014. Vi ber dem tänka över det eftersom klubben ska anordna bruks-
SM samma år.

       b) Hundägarutbildningssektorn HUS:
Valpkurs pågår med 4 deltagare. Vardagslydnad 1 har genomförts och en 2 är på gång. I övrigt ska en 
aktiveringskurs, valpkurs och appell kurs starta under våren. Onsdagsvärdslista är på gång.
  

c)Rasutvecklingssektorn RUS/ MH 
Ingen info.

 
      d) Tjänstehundssektorn TJS:



Inget att rapportera. 
 

      e) Tävlingssektorn TS:
Lägre spårtävlingen är inställd pga vädret. Möte inför sök- och rapporttävlingen den 16/4. Få anmälda. Till 
DM har vi ett lag i Bruks, Lena Jernberg, Robert Carlson och Birgitta Blomqvist och ett i Lydnad, Kjell-
Åke Ersson, Tage Hjelm och Sonja Rosenqvist.

f) Anläggningskommitten:
Möte 19/4. Buster är sammankallande. Den krånglande ytterdörren är nu åtgärdad.

g) Kökskommittén:
Ingen har visat intresse för att vara sammankallande så Monica tar på sig detta tills vidare.

h) PR/Sponsring:
Jimmy Låås har visat intresse för ex. klubbkläder. Vi ber honom visa upp alternativ på medlemsmöte. 
Sandra handhar hemsidan. I övrigt läggs denna vilande.

§ 37 SM-information:
Mötet inställt pga sjukdomar. Inget nytt datum är bestämt. I maj kommer ledningsgruppen för att titta på 
området mm.

§ 38 Övriga rapporter:
           Inga övriga rapporter har inkommit.  

§ 39  Åtgärdslistan:   
Ingen punkt finns

§ 40 Skrivelser:
Häftet ” Skäll inte på hunden” har inkommit från SKK samt råd och tips om fästingmedel (reklam).

§ 41 Övriga frågor: 
Kjell-Åke har kollat upp bredband. Det billigaste blir att ha ett mobilt bredband. Kjell-Åke fixar detta. 
Frågan angående att låna ut MH-banan tackar vi nej till. Vi vill gärna medverka på Bergadagarna 1-2/6 och 
Sorundadagarna 6/6. Frågan om Rumbadagarna skickas tillbaks till HUS då det verkar vara så att besökarna 
ska ta med sig sin hund och få tips och råd. Dock anser vi att vi borde visa oss även där. Bör vi kontakta 
bostadsföretag/kommunen och erbjuda våra tjänster? Detta för att visa upp oss ännu mer och locka 
medlemmar.

 § 42  Nästa styrelsemöte är 13 maj och nästa medlemsmöte 15 maj.

 § 43 Mötet avslutades kl 20.34 och Micke tackade alla för visat intresse.

Protokollet justeras:

Ordförande Sekreterare

Mikael Hjort Monica Gahlin


