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§ 231 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.47 

 
§ 232 Dagordningen fastställs 

Ok. 

 
§ 233 Föregående protokoll 

Ok 

 
§ 234 Ekonomisk rapport. 

Ej klart till mötet 

 
§ 235 VU-beslut. 

Tillstyrkt att vi utbildar 2 tävlingsekreterare för rally 

 



§ 236 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) Hundägarutbildningssektorn. 

En valpkurs och en allmänlydnadskurs startar i februari. 

Vi har en nybörjarkurs i NW fullbokad och en NW fortsättningskurs fullbokad 

Ytterligare en fortsättningskurs i NW planerad för 1 februari och där finns två platser kvar. 

Under helgerna genomfördes även en intro för valpar. 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 

Inget att rapportera 

c) BL kommittén 

Kommitten tar fram ett nytt förslag för KM i lydnad som tar hänsyn till de nya reglerna som infördes 
2017. 

d) Agility kommittén 

Inget att rapportera 

e) Anläggning 

PeO och Buster har haft en byggare att titta på hur vi ska göra för att räta upp stugan som lutar på 
flera ställen. Enligt byggaren är det för stor risk att man förstör mer om man lyfter. Rådet är att 
acceptera det som det är. 

Vi i styrelsen gör en ritning på köket och listar en materialspec på hela förbättringsarbetet 
inkluderande kansli och estöstugan.  Micke kontaktar Leif Johansson för att få lite råd om hur vi kan 
göra med vissa arbetsmoment. PeO kontaktar Kristina för att höra om hennes bror kan vara 
behjälplig vid eljobben som måste genomföras vid renoveringen. 

Beslut togs att vi ska ha en jobbhelg 3-4/2. 

f) Kökskommittén 

Inget att rapportera 

g) IPO Kommittén 

Inget att rapportera 

h) Hemsidan/PR info 

Fungerar utan några problem! 

i) Trivselkommittén 

Fungerar bra. 

j) Rallykommittén 

Tävlingsresultat från KM.... 

Två stycken ska delta på utbildning till tävlingssekreterare. 

Ett förslag till nya statuter från kommitén för årets nykomling och årets rallyekipage baserat på 
årstotaler godkänndes av styrelsen.  



k) Draghundskommittén 

Inget att rapportera 

l) Nose work kommittén 

Ett funktionärsmöte ska hållas den 18 januari 2018, kl 19.00 för att säkra upp deltagande inför 

de kommande tävlingarna. 

Kommittén ska ta beslut om tävlingsplatser för kommande tävlingar, snarast. 

 
§ 237 Övriga rapporter 

 
§ 238 Åtgärdslista 

 
§ 239 Skrivelser 

Distriktet har har skickat ut begäran om att vi ska ta hand om Jubileumsapporten i januari för SBK’s 
100 års jubileum. Förslaget är att överlämna till Haninge som ett stafettspår på kommungränsen. 

Sekreteraren ska kontakta Marcella i Haninge för att förhöra sig om deras intresse att delta i 
aktiviteten. Datum förslag 27/1. 

§ 240 Övriga frågor 

Ett avtalsförslag från studiefrämjandet för administrativ hantering av ersättningar till 

instruktörer presenterades och godkändes. 

Begäran om att få in rapporter inför årsmötet ska skickas ut till de olika kommittéerna så de 

finns tillhanda inför nästa styrelsemöte. 

§ 241 Nästa möte  

 5 februari kl 18.30 

 
§ 242 Micke tackar för visat intresse och avslutar mötet kl 20.31 

 
Protokollet justeras 

Ordförande     Sekreterare 

 


