
 

 

Protokoll från Styrelsemöte § 333-347 , No 6 

16 September 2019 

Närvarande:  

Mikael Hjort, ordförande 

Ingela Andersson, vice ordförande 

Kerstin Ek, kassör 

Mikael Ingesson, ledamot 

Håkan Sjödin, ledamot 

Frånvarande: 

Ingereva Berghdal, ledamot 

Johnny Geayner, suppleant 

Ulrica Dahlstrand, suppleant 

 

§ 333 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.32 

§ 334 Dagordningen fastställs 

Ok. 

§ 335 Föregående protokoll 

Ok. 

§ 336 Ekonomisk rapport. 

Ekonomin är fortsatt god. 

§ 337 VU-beslut. 

Inga VU-beslut.  



§ 338 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) Hundägarutbildningssektorn 
För närvarande har vi 2 valpkurser,1 appell och NW kurser på gång 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 
Det finns nya medlemmar som har visat intresse för att starta upp verksamhet. 

 

c) Bruks/Lydnads kommittén 

KM i bruks är planerat till den 12 oktober och KM i lydnad till den13 oktober.      
Den 26 oktober har kommitten planerat för en heldags bruksträning för samtliga 
medlemmar. Nästa års tävlingar är tävlingar är bestämda. 
 

d) Agility kommittén 
Datum för årets KM ska bestämmas inom kort. Pallar för att ställa hinderen på ska 
införskaffas av kommitten. Belysningen på agility planen måste åtgärdas. Asparna måste 
beskäras för att inte ljuset ska skärmas av.  

 

e) Anläggning  
Önskemål om bättre belysning på appellplan har framförts. Styrelsen tar in budget siffra över 
kostnaden inför beslut. Nästa städdag planeras till 5 oktober. Ny och större 
varmvattenberedare ska köpas in. Rensning av bladverken på asparna vid agility plan ska 
genomföras på städdagen. 
 

f) Köks kommittén 

Ingen rapport. 

 

g) Hemsidan  

Veronica Lindgren stöttar med uppdateringar av hemsidan. Styrelsen skickar ut 

kallelse inför nästa medlemsmöte. 

 

h) Rally kommittén 

Tävlingen som genomfördes i månadskiftet augusti-september blev en framgång och 

drog preliminärt in 33000kr. 
 

i) Nose work kommittén 
 
Vi har en tävling i specialsök planerad inför den 27 oktober och en NW1 och 2 den 1 

december. 

 
j) Mondioring 

Vi söker en ny sammankallande för kommitten. 
k) IGP 

Träningsverksamheten rullar på. 

§ 339 Övriga rapporter 
            Ingen rapport. 

§ 340 Åtgärdslista 
 

§ 341 Skrivelser 



§ 342 Övriga frågor 

På senaste medlemsmötet uppkom frågan angående klubbkläder. Kerstin Ek kollar aktuella priser på 
tryckeriet i Nynäshamn för inlämning av kläder för tryck av klubbens logga. 

§ 343 Nästa möte 

Medlemsmöte den 18 september, Styrelsemöte den 

11/11 klockan 18.30. 

§ 347 Micke tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 19.43. 

 
Protokollet justeras 

Ordförande     Sekreterare 

 

 


