
 

 

Styrelseprotokoll § 224-235 , No 8 

19 november 2018 

Närvarande:  

Mikael Hjort , ordförande 

Ingela Andersson, vice ordförande 

Kerstin Ek, kassör 

Håkan Sjödin, sekreterare 

Mikael Ingesson, ledamot 

Per-Olof Andersson, ledamot 

Ingereva Berghdal, ledamot 

Frånvarande: 

Håkan Sundkvist, suppleant 

Johnny Geayner, suppleant 

§ 224 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.42 

§ 225 Dagordningen fastställs 

Ok 

§ 226 Föregående protokoll 

Ok 

§ 227 Ekonomisk rapport. 

Kort rapport från Kerstin, ekonomin är god och vi har 210 259 kr i kassan. I samband med att 
vi byter ekonomisystem till Fort Knox så gör vi en översyn av bokföring och kontoslag. 
Kerstin, PO och Håkan Sundkvist går igenom bokföringen och avrapporterar resultatet till 
styrelsen den 3 december.  

NBK’s mobila bredbands abonnemang är tecknat med PO Andersson som kontraktspart mot 
Telia. PO upplåter abonnemangen med kontraktsnr 07100005933794 till NBK, dvs klubben är 
ansvarig för uppkomna trafikkostnader. 



Revisor Pernilla, sköter enbart revisor sysslan och ger inget övrigt stöd till föreningen i 
ekonomiska frågor.  

§ 228 VU-beslut. 

Inga VU beslut. 

§ 229 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) Hundägarutbildningssektorn. 
HUS vill att vi flyttar över betalningshanteringen för vår kursverksamhet till Mondido för att 

eliminera de problem som uppstår med att hantera kursavgifterna. Styrelsen 
tillstyrker begäran enligt tidigare förslag från HUS. 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 
RUS/MH behöver fler intresserade av att bli funktionärer på MH. Vi lägger ut info på NBK’s 

facebooksida. 
c) Bruks/Lydnads kommitten 

Stora och lilla KM i bruksspår är genomfört. 
Stora vanns av Bo Blomkvist, Åsa Fernström blev två och Håkan Sjödin trea. 
Lilla vanns av PO Andersson 

d) Agility kommitten 
Enligt rapport från medlemsmötet. 

e) Anläggning 
Micke Hjort kollar med Johnny Gaeyner när vi kan få mattläggarna att lägga in sista mattan i 

kök och Estöstugan. Vi lyfter ut sista mattorna efter besked om tidpunkt. 
f) Kökskommittèn  

Enligt rapport från medlemsmötet. 
g) Hemsidan 

Micke Hjort och Håkan Sjödin ska ha planeringsmöte inför 2019 med kommitten. 
h) Rallykommitten 

Enligt rapport från medlemsmötet. 
i) Nose work kommitten. 

Enligt rapport från medlemsmötet. 
Kommitten ska återkomma med förslag på datum för KM. 

§ 230 Övriga rapporter 

§ 231 Åtgärdslista 

§ 232 Skrivelser 

§ 233 Övriga frågor 

 Fråga angående träning på klubben för personer som ej är medlemmar i NBK. Enligt reglerna 
ska den besökande tillfråga klubben inför besöket. I det specifika fallet ställer personen upp 
som funktionär på våra tävlingar vilket medför att vi välkomnar besöket på klubben. Vi är 
generellt sett positiva till att man besöker vår klubb och tränar så länge det inte inkräktar 
våra medlemmars aktiviteter. 

När ska kallelsen ut inför årsmötet? Senast 1 januari 2019. 

Vilket datum ska vi ha årsmötet? Mellan 10-25 februari, datum ej fastlagt ännu.  



§ 234 Nästa möte 17 December kl 18.30 

 

§ 235 Micke tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 19.40 

 
Protokollet justeras 

Ordförande Sekreterare 

 


