
 

 

Styrelseprotokoll § 212-223, No 7 

15 oktober 2018 

Närvarande:  

Mikael Hjort , ordförande 

Ingela Andersson, vice ordförande 

Kerstin Ek, kassör 

Håkan Sjödin, sekreterare 

Mikael Ingesson, ledamot 

Ingereva Berghdal, ledamot 

Håkan Sundkvist, suppleant 

Frånvarande: 

Per-Olof Andersson, ledamot 

Johnny Geayner, suppleant 

 

§ 212 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.33 

 
§ 213 Dagordningen fastställs 

Ok 
 
§ 214 Föregående protokoll 

Ok 
 
§ 215 Ekonomisk rapport. 

Ekonomin är god och vi har 223375 kr på kontot. Vi kommer att se över hur vi deklarerar och 
har beställt en arbetsgivardeklaration. Utvärdering av vilket bokföringssystem vi ska använda 
fortsätter. Fort Knox är en stark kandidat och är anpassat för föreningar enligt uppgift. 
§ 216 VU-beslut. 

 



§ 217 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) Hundägarutbildningssektorn. 
 
Det pågår en spårkurs, appellkurs och valpintro. En knökfull Vardagslydnadskurs startar nästa vecka. 

Planeringen inom Vardagslydnadskurser, rally och NW inför våren är redan igång. 
 
Vi har planer på första hjälpen kurs för hund under vintern och ska se vem som är lämplig att 
hyra in för det.  
 
Camilla Hjort ligger på centrala om instruktörsutbildning för våra aspiranter där vi har två 
klara. 
Vi hade ett instruktörsmöte den 26/9 och kommer ha ett möte/samkväm igen den 15/12. 
 
Hus har lagt förslag till styrelsen om att utbilda alla instruktörer, funktionärer (ska kanske 
väljas ut) mfl som är engagerade i klubben i Hjärt Lung Räddning. Thomas Greberg är 
utbildad lärare och tillfrågad och sagt ja till att han kan få tiden att räcka till. 

   
b) Rasutvecklingssektorn/MH 

Ingen rapport. 
 

c) Bruks/Lydnads kommitten 
KM i bruks hålls den 20 oktober och KM i lydnad avgörs den 21 oktober. 

d) Agility kommitten 
Kommitten har haft ett möte och bestämde att man ställer in KM tillsvidare. De nya hindren är 

beställda och betalade. Vi väntar bara på leveransen. 
e) Anläggning 

Arbetet med stugan fortskrider. Vi hade byggdagar den 13 och 14/10. Köket måste fungera om än 
provisoriskt till DM i NW den 4 November.  

En altandörr ska köpas för att monteras in i nya köket. Detta för att ha fungerande nödutgång och för 
att underlätta för köks personalen. Priset är satt till max 5000 kr. 

En ny stor dörrmatta med gummerad undersida ska köpas in för att skydda det nya golvet vid entren. 
El måste dras fram till nya positionerna för utrustningen i köket. 

f) Kökskommittèn 
Vi ska ha ett möte för att diskutera prisättning samt att göra planeringen för återstoden av året, men 

med fokus på i DM i NW. 
g) Hemsidan 

Samtliga kommitteér måste se över sin information och uppdatera Nenette på vad som behöver 
ändras. 

Tävlingssekreterarna ska lägga in evenemang för tävlingarna inom sina områden i Facebook. 
 

h) Rallykommitten 

Nyheter från Rallyn: 
● Vi har haft KM med ca 18 starter vilket vi tycker var bra uppslutning, vi hade en inhyrd domare, vi 

grillade hamburgare. Vi fick en ny klubbmästare både i lilla och stora. 
● Vi har haft en större tävling med ca 164 betalande starter. Mycket lyckad och omtyckt. 
● Några har varit iväg och tävlat DM och Anette BB blev DM mästare i år igen. 
● Vi har köpt in 3st enkla Whiteboard, vi har också köpt in en ny svart toner till skrivare som vi inte 

behövde använda. 
● Vi har ansökt om en större tävling nästa är helgen den 31/8-1/9, ”Skärgårdscupen i Rally”. 2dagar 

med 3Mästarklass, Idéerna som vi har är också anmäla lag och ha en total vinnare på söndagen. 



● Vi planerar att ha en Momentkurs i ridhus under vintern, till självkostnadspris .  HUS 
informerade. 

● VI har också planer för att ha en uppvisning av Rally i Svandammsparken och kort därefter kunna 
erbjuda en nybörjarkurs i Rally som Denise Karlsson håller i. HUS informerade 

● Vi har tidigare fått ok från styrelsen att köpa in nya koner direkt från fabrik och detta kommer vi 
att göra fram till våren istället. 

● Vi önskar utbilda 2st egna skrivare till rallyn men det finns inga utbildningar just nu. (vi har fått ok 
tidigare från styrelsen) 

● VI känner att vi har fått dålig respons på människor som vill ställa upp och hjälpa till både på 
träningar och tävlingar, vi har många som tävlar rally för klubben. 

● Vi har rensat på Rally FB, så vi endast har aktiva medlemmar 
 
 
● Vi har haft en medlemskontroll i vilken nivå man tävlar eller tränar just nu med sina hundar. 
o 14st nybörjarklass 
o 7 Fortsättning 
o 8 Avancerad 
o 14st mästarklass 
  
  
  
Frågor till Styrelsen: 
● Vi önskar köpa in färg till skrivaren, inplastningsfickor samt papper då vi måste plasta in alla 

moment till vår tävling i höst. 
● Vi önskar också att Officiella FB hemsidan blir mer uppdaterad och Denise önskar får möjlighet 

att lägga upp inlägg, som vi hoppas kommer locka fler människor till vår klubb då tanke är att visa 
att vi är en aktiv klubb där vi gör mycket kul. (vi är inspirerade över hur Häverö uppdaterar sin FB 
sida). 

● Om det är fler kommittéer som kan ha nytta av en lastpirra så tycker vi det skulle vara till stor 
hjälp för rallyn  (tänker bla på köket) 

 
Samtliga frågor tillstyrktes av styrelsen, kommitten ska återkomma med förslag på pirra innan den 

införskaffas. 
  
 

i) Nose work kommitten 
 
DM i NW genomförs på Nynäs BK den 4 November. Samtliga tre klasser kommer att hållas. 

Tävlingsplatserna är Jursta gård samt Sågen på Järflotta naturreservat. 
Vi har förslag på kurser inför 2019 en del som tidigare och med ett par tillägg. 

- Nybörjar kurs i NW 
- Tävlingskurs i NW 
- Kurs i specialsök, nybörjare 
- Kurs i specialsök, fortsättning 
- Eventuellt en instruktörsutbildning i specialsök/NW under vintern om intresse finns. 

Utbildningen är godkänd av SBK och priset är ca 14000 kr per elev. 

Tävlingarna inför våren 2019 är bokade och godkända av SNWK. 

Återstår att boka doftproven i mars och maj. 

§ 218 Övriga rapporter 



Inga övriga rapporter 

§ 219 Åtgärdslista 

Fortsätta och färdigställa köksbygget för att ha basfunktioner på plats till 4 november. 

§ 220 Skrivelser 

SBK’s valberedning har skickat ut sin rapport för information. 

§ 221 Övriga frågor 

Grannarna har återigen påtalat att man inte vill ha parkerade bilar i kurvan ovanför Agility planen.  

Vi kommer att meddela detta även på medlemsmötet och i våra digitala kanaler. 

§ 222 Nästa möte 

Medlemsmöte den 14 November 

Styrelsemöte den 19 November, 18.30 

§ 223 Micke tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 20.03 

 
Protokollet justeras 

Ordförande Sekreterare 

 


