
Styrelsemöte § 112-123 
12 december 2016 

Närvarande: Anette Björkman Bergström, Nenette Hillborg, Maria Kölestam, P-O 

Andersson, Kjell-Åke Ersson, Mikael Ingesson 

Frånvarande: Helen Låås, Christel Leiborn, Sofia Friberg 

§ 112 Anette hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.39 

§ 113 Dagordningen fastställs 

§ 114 Föregående protokoll felaktigt datum för styrelsemöte samt kursen med Jan Gyllensten 

§ 115 Ingen ekonomisk rapport då kassören fick förhinder till detta möte. 

§ 116 Inga VU-beslut tagna 

§ 117 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) Hundägarutbildningssek. 

HUS har haft instruktörsmöte den 29/11 där man planerade verksamheten inför 2017.  

16 kurser är inplanerade för 2017( 12 på våren och 4 hösten ) 

Många som kontaktat HUS och som anmält intresse för att de vill gå kurser. 

Instruktörerna önska en instruktörsjacka. Detta beslutas våren 2017 då övriga klubbkläder 

beställs. 

Kurspriser har disk. Förslag på att icke medlemmar får ett direkt påslag på kurspriset så att de 

i samband med kursen blir medlemmar. Ligger en problematik i hur vi ska skilja på de som ev 

är familjemedlem de som är medlemmar i flera klubbar och redan betalar in SBK avgift mm. 

Jimmy Låås har önskemål att utbilda sig till Allmän lydnads lärare via SBK. 

Styrelsen tycker att det är en bra ide men avtal skall skrivas mellan klubben och Jimmy Låås. 

HUS tar fram förslag på avtal samt kontaktar distriktet i frågan. 

Felaktigt datum i förra protokollet: 

Den 28/10 2017 kommer Jan Gyllensten till NBK och håller kurs. Det kommer finnas ca 

15till 20 platser för NBK-ekipage på denna kurs.  

b)Rasutvecklingssektorn/MH 

Inget att rapportera           



c) Tävlings sektorn 

Lydnadskommitteen kommer att ligga i tävlingssektorn tills vidare då den i kommittee form 

är vilande     . 

Micke H och Anette skall göra beställning på rosetter till årsmötet i mitten på jan. 

d) Agility kommittee 

Nathalie E kommer till våren att hålla steg 1 kurs .En hjälpar kommer att finnas med på 

kursen. 

e) Anläggning 

Åke Jansson ( Maria K sambo) kommer den 13/12 påbörja renovering i Estö 

XL sponsrar med 5000 kr samt klubben går in och täcker resterande ca 5000 kr om det 

behövs. 

Nenette kollar med Helen om Flügger är intresserad att sponsra med färg till Estö. 

Värmepumpen är lagad och kostnad för det blev 1900 kr 

f) Kökskommitteen 

Jeanette Östlund meddelar att hon inom kort kommer att byta klubb. 

Ida är tillfrågad att vara köksansvarig. Vi väntar på svar. 

Jeanette Ö har skickat in mycket bra förbättringsförslag till styrelsen . 

Dessa kommer att förankras med den nya köksansvarig . 

g) IPO Kommitteen 

Ingen rapport 

h) Hemsidan /PR info 

Nathalie E går in som sammankallande 

Camilla H klubbkläder 

Veronica hemsidan 

Nenette H Sponsorstatisik 

i) Trivselkommitteen 

Ingen rapport 

j) Rallykommitteen 

Ingen rapport 

k)Brukskommitteen 

Ingen rapport 

l) Draghundskommitteen 

Ingen rapport 

§ 118 Övrigt  

Styrelsen har valt att lägga Tjänstehundssektorn, Lydnadskommitteen, Veteran kommitteen 

samt Ungdoms kommitteen vilande tills vidare då det inte finns kommittee medlemmar eller 

att det inte varit någon aktivitet i på länge. 

                                                                              



 

§  119 Åtgärdslista 

Se föregående protokoll 

§ 120 Skrivelse 

Inga skrivelse har kommit in 

§ 121 Övrigt 

Kommunen har kommit ut med en remiss angående bidrag till föreningar i Nynäshamn. 

Poa A läser igenom denna. 

Anette köper nyårsgåvor till markägare och viltvårdare 

Anette har föreslagit möte med markägare och viltvårdare i mitten på januari, de har inte 

kommit tillbaka med svar. 

§ 122 Nästa möte 

9 januari 2017 kl 18,30 

§ 123 Anette tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 19,45 

 

Ordförande och protokollförare Anette Björkman Bergström. 

         


