
 

 

Protokoll från Styrelsemöte § 348-359 , No 7 

24 oktober 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 

 

§ 348 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.32 

§ 349 Dagordningen fastställs 

Ok. 

§ 350 Föregående protokoll 

Ok. 

§ 351 Ekonomisk rapport. 

Ekonomin är fortsatt god och vi har 231 612 kr på kontot. 

§ 352 VU-beslut. 

Inga VU-beslut.  



§ 353 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) Hundägarutbildningssektorn 
Styrelsen godkänner att Ulrica Dahlstrand utbildar sig till specialsöksinstruktör. 

 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 
Vilande. 

 

c) Bruks/Lydnads kommittén 

KM i bruks och lydnad har genomförts. Den 26/10 anordnar kommittén en 
bruksträningsdag med lydnad, spår och uppletande. Sex ekipage är anmälda. 

 
d) Agility kommittén 

Kommittén har anordnat KM under hösten. Kerstin Ek har gått tävlingsledarutbildning. 
Kommittén anordnar en inofficiell tävling 18/4. Nathalie Mårtensson i kommittén 
 är utsedd ansvarig för klubbens agilitykurser. Kommittén önskar göra i ordning slänten, från 
vägen ned till planen vid containern, för att på ett säkert sätt kunna gå in på planen den 
vägen vilket styrelsen ställer sig positiva till. När ”Årets agilityhund” och ”Årets rookie” skall 
utses i klubben så kommer kommittén utgå från statuterna som gäller inom SAgiK(Svenska 
Agilityklubben). 
 

 
e) Anläggning  

Den 5/10 genomfördes en städdag påklubben. Ett nytt kylskåp kopplade in och ny element 
sattes upp i Estöstugan. En ny varmvattenberedare och nya vindskivor är inköpta och 
kommer att monteras under vårens städdag. Belysningsstolpar till nedre delen av 
appellplanen önskas och Marie Johansson har fått i uppdrag att höra med sin man Leif om 
han har stoplar som är lämpliga.  

f) Köks kommittén 

Ingen rapport. 

 

g) Hemsidan  

Ingen rapport. 

h) Rally kommittén 

Ingen rapport. 
 

i) Nose work kommittén 
Nästa år tävlingar är inplanerade, ca 1 per månad. Kommittén kommer testa ett nytt koncept 
med lunchtävlingar på vardagar. Nästa säsong blir det en ny indelning med max en klass/ 
tävling. Klubben kommer att få låna Skärgårdsstiftelsens verkstad på Järflotta med 
tillhörande traktorer under kommande tävlingar. 
 

j) Mondioring 
Linda Penttilä är tillfrågad och har tackat ja till att hålla en föreläsning/uppvisning av 
mondioring. 

k) IGP 
Ingen rapport. 

§ 354 Övriga rapporter 
            Ingen rapport. 



§ 355 Åtgärdslista 
 

§ 356 Skrivelser 

Häringe Slott vill ha ett samarbete med klubben, eventuellt kommer klubben anordna en nose-
worktävling på deras anläggning. 
 

§ 357 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. 

§ 358 Nästa möte 

11 november klockan 18.30. 

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

 
Protokollet justeras 

Ordförande     Sekreterare 

 


