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§ 195 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.40 

 
§ 196 Dagordningen fastställs 

Fastställd 

 
§ 197 Föregående protokoll 

Godkännes 

 
§ 198 Ekonomisk rapport. 

Saknas pga att kassören inte är närvaarande 
 
§ 199 VU-beslut. 

Inga 
 
§ 200 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) Hundägarutbildningssektorn 
 
Ny bemanning med Kristana Svanfeldt som sammankallande och med Nenette och Camilla som 
deltagare. Beslut togs om att återbetala en kursanmälnings avgift med 1100 kr pga att hunden 
dog när kursen just börjat. 
Pågående kurser, lägre spår, NW nybörjare och en valpkurs. 
Ekonomiskt överslag för året så här långt. Inkomster 170000kr och utgifter för externa 
instruktörer 57200kr. För att hantera utbetalningar av ersättningar till instruktörer ska vi använda 
studieförbundet för att administrationen i likhet med andra klubbar. 



Styrelsen beslutar att ersättning skall utgå till egna instruktörer men nivån sätts per kurs. Från 
styrelsen deltar Micke Hjort och Håkan Sjödin vid samtalen med HUS. 
Reseersättningar sskall utbetalas och inkluderas i studiefrämjandets hantering. 
Alla sektorer skall ha en representant i HUS 
 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 
 
Möte i kommitten planerat till den 24/11 inför planering av 2018 års verksamhet. 
Skärgårdsutställningen för 2018 är inställd pga att flera av de drivande har flyttat från 
orten. 
Frågan om det finns frivilliga som kan ta över och driva utställningen vidare tas upp på 
medlemsmötet den 15/11 
 

c) Tävlings sektor 
 
Nästa tävling är KM i bruks, för närvarande 2 anmälda i lilla klassen och 3 i stora. 
Sök tävlingen är inställd pga för få anmälda. Bruks och lydnad, (BL) ersätter 
tävlingskommitten. BL ansvarar för att kalla in de andra grenarna två gånger om året för 
samordning. Detta kommer att presenteras på medlemsmötet den 15/11. 
 

d) Agility kommittee 
 
Kommitten planerar tävlingar för den 5-6/5 2018. Kommitten lyfe även frågan om en 
robotgräsklippare kunde vara ett alternativ för att hantera våra planer. 
Frågan  ställs till andra klubbar som har introducerat en sådan lösning 
 

e) Anläggning 
 
Vi behöver riva väggen mellan köket och sekreteriatet pga skada. 
En ny byggdag planeras till i höst 2-3/12 
 

f) Kökskommitteen 
 
Låg bemanning vid lydnadstävlingen och endast en person i köket. Sektorerna måste stötta 
köket så vi inte sliter ut vår kommitte. 
Resultatet från utställningen är inte klart ännu. Rally tävlingen gav 1200 + 2200 i 
kontanter och swish. 
Köket har visst svinn. 
 

g) IPO Kommitteen 

Låg aktivitet. Flera medlemmar har börjat träna på annan klubb. 

h) Hemsidan/PR info 
 
Det finns möjlighet att anmäla sig som frivillig funktionär på hemsidan. 
 

i) Trivselkommitteen 
 



Trivselkväll är planerad till den 17/11 på klubben och är för alla funktionärer som har 
bidragit med sin insats under året. 
 
 
 
 

j) Rallykommitteen 
 
Kommitten rapporterade sina observationer och förslag från sin genomförda tävling. 
Bättre förvaringssystem och utrymmen behövs samt att IT miljön och miljön generellt 
behöver förbättras. 
 

k) Draghundskommitteen 
 
Ingen rapport 
 

l) Nose work kommitten 
 
Arbetet fortlöper inför tävlingen. Stort intresse från såväl tävlande som funktionärer. 
Vi kommer att med stor sannolikhet ha en egen tävlingsledare i samband med avslutad tävling. 
Utvärdering kommer att ske i anslutning till avslutad tävling. 
Vi har tagit på oss att ha DM i Nosework hos NBK. 

 
§ 201 Övriga rapporter 

        Inga 

 
§ 202 Åtgärdslista 

Agility sektorn räknar på kostnaden för att bygga upp ett tak för att skydda hindren vid sidan av 
containern. 

 
§ 203 Skrivelser 

 

§ 204 Övriga frågor 

 

§ 205 Nästa möte 

16 oktober kl 18,30 

 
§ 206 Micke tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 20.15 

 
Protokollet justeras 

Ordförande Sekreterare 

 


