
 

 

 

 

Styrelsemötesprotokoll § 190-199, No 5 

13 augusti 2018 

Närvarande:  

Mikael Hjort , ordförande 

Kerstin Ek, kassör 

Håkan Sjödin, sekreterare 

Mikael Ingesson, ledamot 

Per-Olof Andersson, ledamot 

Frånvarande: 

Ingela Andersson, vice ordförande 

Ingereva Berghdal, ledamot 

Johnny Geayner, suppliant 

Håkan Sundkvist, suppliant 

 

 

§ 190 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.44 

 
§ 191 Dagordningen fastställs  

Ok 

§ 192 Föregående protokoll 

Ok 
 
§ 193 Ekonomisk rapport. 

Ekonomin är fortsatt god och klubben har 204088 kr i kassan. 



 
§ 194 VU-beslut. 

Vi har fått in offert på matta till stugan och har accepterat offerten. Priset är 58000 inklusive moms. 
Mattan kommer att läggas in i etapper med stora stugan och förrådet först. Därefter tar vi 
estöstugan och köket i samband med att köket är färdigställt på sin nya plats. 

 
§ 195 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) Hundägarutbildningssektorn. 
 
Distriktet erbjuder instruktörsutbildning i specialsök. En första kurs i västra delen och planering 

pågår för ytterligare en i den östra delen. 
 
 
b) Rasutvecklingssektorn/MH 

Ingen rapport 
 
c) Bruks/Lydnads kommitten 

Skärgårdscupen genomfördes på mycket bra sätt och vi kör vidare med cupen även under 2019. 
Vi har en appell tävling den 1 september med 9 startande, varav 2 är NBK ekipage. 
Den 22 respektive den 23 september har vi lägre och högre tävlingar i spår. 
 

d) Agility kommitten 
Förändringar inom kommitten, Monica Gahlin lämnar och Kerstin Ek går in. Planering för tävling i 

höst pågår. 
 

e) Anläggning 
Gräsklipparen krånglar och ska in på reparation. Ansökan om bidrag från kommunen till ny 

gräsklippare inlämnad. 
 

f) Kökskommittèn 
Ingen rapport 
 

g) Hemsidan 
 
Rullar på som vanligt. 
 

h) Rallykommitten 
 

Tävlingen i Juni gick strålande bra och planering har startat för tävlingen den 30 
september. 
Vi har haft 1 protokollfört möte och 1 planeringsmöte. 
Vi kommer sätta oss i början på september och planera in för 2019 år möte. 
Vi kommer bjuda in till KM torsdagen den 25/9 ev tid är kl 18. 
 
Vi har också en fråga hur vis ska ställa oss till arvode för en person som skall vara skrivare 
( skrivare i rally kräver utbildning ) 
Ska vi betala ut arvode? Styrelsen beslutar att vi betalar arvode enligt gällande praxis 



 
i) Nose work kommitten 

 
Klubben har genomfört en större tävling den 6 juni med 54 startande ekipage fördelat över NW1 och 

NW2. Väldigt positiv återkoppling från de tävlande och ett stort tack till Marie Johansson och Leif 
som låter oss vara på Jursta gård.  

Kommande tävlingar är den 18 augusti, 13 september och 15 december. 
Årets DM kommer att genomföras i november på Nynäs BK. 
 
En NW kurs över 4 dagar kommer att genomföras den 20-24 september på NBK.  
Instruktör är Stacy Barnett som är en av de mest välmeriterade NW instruktörerna och en av topp tre 

förarna inom Nose Work i USA. 
NBK’s medlemmar har gratis tillträde till Stacys föreläsning på studiefrämjandet på kvällen den 20/9. 
Vi söker efter medlemmar som är intresserade av att lära upp sig till tävlingsledare i NW! 
 

 
§ 184 Övriga rapporter 

Inga rapporter 

§ 196 Åtgärdslista 

Följ upp Agilitykommittens beslut i hinderfrågan. 

§ 186 Skrivelser 

Inga skrivelser 

§ 197 Övriga frågor 

PO ser över vårt bredbandsabbonemang för att utöka datavolymen till bästa kostnad. 

Kerstin kontaktar Christel Leiborn för att kolla vilka rutiner vi har haft gentemot skatteverket 

§ 198 Nästa möte 

Medlemsmöte 29/8, begär in rapporter från kommitteerna inför mötet. 

Nästa styrelsemöte är den 17 september kl 18.30 

Punkt på dagordningen, val av valberedning! 

§ 199 Micke tackar för visat intresse och avslutar mötet kl 19.59 

 
Protokollet justeras 

Ordförande Sekreterare 

 


