
Styrelsemöte § 171-182, No 5 

21 Augusti 2017 

Närvarande:  

Mari Kölestam, Ordförande avgick från styrelsen innan mötets öppnande av personliga skäl. 

Helene Låås, Vice Ordförande 

Christel Leiborn, Kassör 

Håkan Sjödin, Sekreterare 

Nenette Hillborg, Ledamot 

Per-Olof Andersson, Ledamot 

Ingela Andersson, Ledamot 

Mikael Ingesson, Suppleant 

 
Frånvarande: 

Marianne Norman, Suppleant 

 

§ 171  

På förekommen anledning så fick Vice ordförande Helene Låås öppna mötet hälsa alla välkomna och 
öppnar mötet 18.30.  

Efter välkomnandet meddelar Helene att detta är hennes sista styrelsemöte då hon avser att avgå av 
personliga skäl direkt efter mötets avslutande. 

 
§ 172 Dagordningen fastställs 

Fastställd 

 
§ 173 Föregående protokoll 

Godkändes 

 
§ 174 Ekonomisk rapport. 

Christel gav enkort redogörelse och meddelade att ekonomin är god. 

 
§ 175 VU-beslut. 

Inga beslut tagna. Med anledning av att ordförande avgår så beslutades det att Håkan Sjödin skulle 
gå in som firmatecknare för att fortsatt ha två som tidigare. 

 
§ 176 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) Hundägarutbildningssektorn. 



Sedan i juni har HUS inte haft någon fungerande sektor då de tidigare, sammankallande och 
medlem beslutade att avgå pga hög arbetsbelastning. 

Sekreteraren uppdrogs att kalla in aktiva instruktörer föra att re-etablera HUS samt att 
försöka nå beslut i ersättningsfrågan som har varit föremål för diskussion det senaste 
halvåret. 

En valpkurs kommer att starta i höst med Kristina Svanfeldt och Annika som instruktörer. 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 

Funktionärer saknas fortfarande till Skärgårdsutställningen men sektorn tror att det ska lösa 
sig. Sponsorering går trögt och styrelsen kan behöva stötta upp. RUS meddelar styrelsen om 
hjälp behövs. 

Ett utvärderingsmöte ska hållas direkt efter utställningen för att besluta om fortsättningen. 
Allt för många har lämnat sektorn vilket leder till för hög belastning på de kvarvarande. 

c) Tävlings sektor 

Inget att rapportera. 

d) Agility kommittee 
Kommitten har utryckt en önskan om att ändra i statuterna för KM för att även inkludera medlemmar 
som tävlar för annan klubb, typ rasklubb eller liknande. Frågan skickas vidare till Tävlingssektorn i 
egenskap av Micke Hjort. 
 
En förfrågan om att ha ett balanshinder stående utomhus har också lyfts. Sekreteraren frågar Monica 
Gahlin för att få bakgrund till frågeställningen. En fråga om tak kopplat till containern har inkommit 
med kommentaren att det är beslutat av styrelsen. Beslut är taget men det innebär inte att styrelsen 
bygger utan att klubben bekostar materialet och kommittén ordnar med byggandet. 
Frågan om instruktörs arvode hänförs till kommande möte med HUS instruktörer. 

 
e) Anläggning 

Klubben har tillfrågat kommunen om ekonomiskt stöd för att anskaffa en kraftfullare 
gräsklippare men fick avslag. Vi fortsätter sökandet efter en begagnad entreprenadmaskin. 

Estöstugan behöver rätas upp då plintarna har sjunkit ned i marken och övriga delar av 
stugans insida behöver en ytskiktsrenovering. Ingela Andersson ska tillfråga 
byggprogrammet i Haninge om man intresserad av att hjälpa oss. 

f) Kökskommitteen 

Möte planeras med kökskommittén för stämma av inför höstens tävlingar. Christel Leiborn 
kallar till möte. En önskan om att få nyttiga alternativ till delicato kakor och godis 
framfördes. 

Som exempel angavs sk low carb Bars. 

Köket behöver påfyllning! 

g) IPO Kommitteen 



Ny sammankallande behövs för kommittén då Helene Låås har avsagt sig uppdraget sedan i 
juni. För att öka förståelsen för IPO gruppens verksamhet måste informationen förbättras på 
hemsidan om vilka regler som gäller vid träning och vad man gör vid träningstillfällena. 

PO Andersson får även i uppdrag att följa upp med IPO gruppen då det har framförts att man 
inom gruppen är missnöjda med verksamheten inom klubben och hur de behandlas. 

PO kontaktar Jimmy Låås för samtal. 

h) Hemsidan/PR info 

Hemsidan fungerar utan problem. 

PR behöver ny sammankallande. Ska tas upp på nästa medlemsmöte. 

i) Trivselkommitteen 

Planering pågår inför prova på dagen då alla som har deltagit på kurs under året bjuds in för att 
få inspiration inför sitt fortsatta hundliv. Christel Leiborn håller i planeringen. 

j) Rallykommittén 

Inget att rapportera 

k) Brukskommittén 

Vilande 

l) Draghundskommittén 

Inget att rapportera 

m) Nose work kommitten 

Aktiviteter. 

Den 15 augusti hade vi Distriktets träningskväll på klubben. Instruktör på kvällen var Lotta Bauer. 

Vi hade deltagande från flera klubbar i distriktet 

Kurser  

Nybörjar kurs i NW hålls i aug-sept. Instruktör Maria Gabrielsson, kursen är redan full. 

Tävlingskurs i NW hålls i sept-okt. Instruktör Maria Gabrielsson, fyra platser kvar. 

Doftprov 11 Okt, Domare Maria Gabrielsson. 

Officiell Tävling klass 1 och NBK’s KM sker 21 Okt på Jursta gård. Domare Pernilla rask och Maria 
Gabrielsson. Tävlingsledare är Marie Johansson. 

Antalet deltagare är satt till max 40 st. NBK medlemmar har företräde. I övrigt lottas kvarvarande 
platser ut bland de anmälda. Tävlingen omfattar samtliga  fyra moment. 

Vi kommer att behöva ett par skrivare samt assistans från köket på tävlingsdagen 

 
§ 177 Övriga rapporter 

Inga rapporter 
 



§ 178 Åtgärdslista 

Inget på listan 
 
§ 179 Skrivelser 

Inga skrivelser 

§ 180 Övriga frågor 

Klubben kommer att ansöka om arbetsgivar status hos skatteverket. 

Med anledning av avhoppen från ordförande och vice ordförande posterna kallas valberedningen in 
för att förklara processen på nästa medlemsmöte.  

Håkan Sjödin kontaktar SBK för att få råd om hur situationen ska hanteras. 

§ 181 Nästa möte 

18 September 2017 kl 18.30 

§ 182 Helene Låås tackar för visat intresse och avslutar mötet kl 20.45 

 
Protokollet justeras 

Kassör Sekreterare 

 


