
Styrelsemöte § 148-159, No3 

9 Maj 2017 

Närvarande:  

Mari Kölestam, Ordförande 

Christel Leiborn, Kassör 

Håkan Sjödin, Sekreterare 

Per-Olof Andersson, Ledamot 

Ingela Andersson, Ledamot 

Mikael Ingesson, Suppleant 

Marianne Norman, Suppleant 

 

Frånvarande: 

Nenette Hillborg, Ledamot 

Helene Låås, Vice Ordförande 

  

§ 148 Maria hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.41 

 

§ 149 Dagordningen fastställs 

Enligt förslag 

 

§ 150 Föregående protokoll 

Godkänns 

 

§ 151 Ekonomisk rapport. 

Kort redogörelse av Christel. 

 

§ 152 VU-beslut. 

Agility hinderstöd ska förses med en mesh med reklamtryck. 10 med Djurapoteket tryck och 10 med 
Royal Canine. Övriga hinder bjuds ut till sponsorer mot betalning. Beräknad kostnad ca 5000 kr. 

 

 



 

§ 153 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) Hundägarutbildningssektorn. 
Just nu pågår en valpkurs och två vardagslydnad, en förberedande rally samt en Apell kurs. 
Nenette hjälper HUS med att svara på frågor. 
 
En stor eloge från styrelsen till Kristina Svanfält som ställer upp och lägger stor tid och 
engagemang i att hålla kurser! 
 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 
MH genomfört under helgen med hjälp av lånad hare från Södra Sthlms BK. 
Sektorn har beslutat att utbilda fler figgar om det finns intresserade medlemmar. 
SW ”Katalog för PC” inköpt och betalt enligt tidigare beslut. 
 

c) Tävlings sektor 
Ny logga framtagen inför 10 års jubileet för Skärgårdscupen. Svenska djurapoteket 
sponsorerar med 40 T-shirts till funktionärerna. 
 

d) Agility kommitteen 
Monicas mail om hindren: 
Muren måste bytas alt byggas om. 
Långhoppet måste modifieras. Slalomet måste bytas. Kostnaden beräknas till 15000 kr. 
Sektorn får kontakta Björn Dahl för att be om hjälp om det inte kan lösas inom sektorn. 
 
Utbildning i agility kommer att ske med hjälp av extern instruktör. 
Bidraget till SM deltagarna är satt till 750 kr per ekipage. 
 
Håkan tar upp frågan om hindren med Monica för att får ett förtydligande. 
 

e) Anläggning 
Ingången till övre appellplan repareras med nya ledande linor. 
 

f) Kökskommitteen 
Inget att rapportera 
 

g) IPO Kommitteen 
Inget att rapportera 
 

h) Hemsidan/PR info 
Klubben har uppvisning av nosework, rally och bruks på Årsta slott. För ändamålet tar vi fram 
en affisch med namnen på alla sponsorer som bidrar med mer än 5000 kr.  
 

i) Trivselkommitteen 
Inget att rapportera 
 

j) Rallykommitteen 
Öppenträningen i full gång! 



Dubbla nybörjar kurser planerade. 
Inköp av A3 laminator tillstyrks av styrelsen. 
 

k) Brukskommitteen 
Vilande 
 

l) Draghundskommitteen 
Inget att rapportera 

§ 154 Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter  

§ 155 Åtgärdslista 

§ 156 Skrivelser 

Inga skrivelser 

§ 157 Övriga frågor 

Nosa in får inte skriva att man har samarbete med NBK på sin WEBB. Det är däremot helt ok att säga 
att man sponsorerar oss. 

Inför Städdagen beräknar Åke material åtgång och inhandlar från XL Bygg. 

Vi har nu fått en kontantkorts telefon för att ersätta fasta telefonen. Nya numret ska publiceras på 
hemsidan 

§ 158 Nästa möte 

5 Juni 2017 kl 18.30 

 

§ 159 Maria tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 20.30 

 

Protokollet justeras 

Ordförande Sekreterare 

 


