
 

Styrelsemötesprotokoll § 155-166, No 2 

9 April 2018 

Närvarande:  

Mikael Hjort , ordförande 

 Ingela Andersson, vice ordförande 

 Kerstin Ek, kassör 

 Håkan Sjödin, sekreterare 

 Per-Olof Andersson, ledamot 

 Mikael Ingesson, ledamot 

 Ingereva Berghdal, ledamot 

 Johnny Geayner, suppleant 

 
Frånvarande: 

Håkan Sundkvist, suppleant 

§ 155 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.36 

§ 156 Dagordningen fastställs 

Ok 

§ 157 Föregående protokoll 

Ok 

§ 158 Ekonomisk rapport. 

Kerstin har ännu inte fått access till klubbens konto utan stöttas fortsatt av Christel tills att 
detta har blivit löst. 
För närvarande finns ca 230000 kr på kontot. 
 
§ 159 VU-beslut. 

Hinderskydd till agility sektorns hopphinder har köpts inför vårens agility tävling. 

§ 160 Rapporter från kommittéer och sektorer 

 



a) Hundägarutbildningssektorn. 

Kurs i agility pågår. En tävlingskurs i Nosework är planerad med början i maj. 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 

MT som var planerat tillsammans med Tyresö BK till den 6/5 ställs in. Ett nytt försök görs den 29/9. 

c) Bruks/Lydnads kommitten 

Det är 10 anmälda till elitspåret 14/4. Det finns inga reserver. En spårhelg planeras för klubbens 
medlemmar i juni. 

Den 1/5 träffas intresserade för att reka spår på järflotta naturreservat. H Sjödin kontaktar 
Skärgårdsstiftelsen för att få ok för aktiviteten. Vi har för få tävlingsledare för bruks och 
lydnadstävlingar. Klubben lånar i externa resurser för Skärgårdscupen. Beslut om att ha ett 
KM som är gemensamt för samtliga tävlingsformer togs. Datum bestämdes till den 9/6. 

d) Agility kommitten 

Vårens tävling har fått 97 tävlande med 3 starter. Kommitten efterlyser funktionärer till 
tävlingsdagen. 

e) Anläggning 

Vi har planerat att ha en bygg och målardag den 21/4. Städdagen flyttas till den 5/5 med start kl 
10.00. Johnny kollar med mattläggare om intresse för sponsoring. 

f) Kökskommittèn 

Det går inte att få ett ICA kort till föreningar. Styrelsen beslutade istället att söka ett bankkort med 
begränsat tillåtet belopp för att köpa in varor till köket. 

g) Hemsidan 

Uppdateras och kursledarna uppmanas att skicka över bilder och text om vad som pågår. 

Kommittèerna uppmanas att uppdatera facebook med info om pågående och planerade aktiviteter. 

h) Trivselkommitten 

Bjud in till ett möte inför KM för att planera för något festligt! 

i) Rallykommitten 

Söker efter frivilliga funktionärer inför tävlingen i slutet av maj. 

j) Nose work kommitten 

Förberedelser inför kvällstävlingen pågår. Tolv startande och tävlingen hålls på NBK. Ett doftprov 
kommer att hållas den 17/4. 

 
§ 161 Övriga rapporter 

Klubben är inte förbered på GDPR direktiven. Styrelsemedlemmarna uppmanas att lösa på och H 
Sjödin kontaktar A-S Greberg för att be om en dragning inför styrelsen om hur vi ska implementera 
direktivet. 

 
 



§ 162 Åtgärdslista 

Följ upp Agilitykommittens beslut i hinderfrågan. 

Skicka ut information till medlemmarna om behovet att säkra att vi får en valberedning på plats. Om 
det inte finns hotas föreningens fortlevnad. Vi söker frivilliga! 

§ 163 Skrivelser 

GDPR Direktiven, inbjudan till web konferans från SBK. 

§ 164 Övriga frågor 

Tävlingssekreterarna ska ha en egen mailadress. Kerstin kontaktar Nenette. 

Jubileumsapporten överlämnad till Haninge BK’s ordförande av Kerstin Ek. Foto finns på facebook. 

§ 165 Nästa möte 

2018.05.14 kl 18.30 

 
§ 166 Micke tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 19.48 

 
Protokollet justeras 

Ordförande Sekreterare 

 


