
 

 

Styrelsemöte §372-383, No 9 

16 december 2019  

Närvarande:  

Mikael Hjort, ordförande 

Ingela Andersson, vice ordförande 

Kerstin Ek, kassör 

Håkan Sjödin, Ledamot 

Inger Eva Berghdal, ledamot  

Ulrica Dahlstrand, suppleant 

Frånvarande: 

Mikael Ingesson, ledamot 

Johnny Gaeyner, suppleant 

 

§ 372 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.30 

§ 373 Dagordning fastställs: 

Ja 

§ 374 Föregående protokoll 

Fastställs 

§ 375 Ekonomisk rapport 

Ekonomin är fortsatt god och vi har 223.856 kr på kontot. 
Notering: 
Det är lite frågetecken kring arvode till instruktörerna som hållit kurs på klubben, då det gått ut lite 
olika arvoden. Kerstin kollar upp lite och återkopplar till styrelsen. 
   



§ 376 VU-beslut 

Inga VU-beslut 

§ 377 Rapporter från kommittéer och sektorer  

a) Hundägarutbildningssektorn 

HUS hade ett möte för ett par veckor sedan där verksamhetsberättelse 2019 och 

verksamhetsplan 2020 gicks igenom. Det är flera kurser planerade inför våren 2020. 

Önskemål från Kerstin att budget läggs in och tydliggörs, Ulrica tar med det till HUS samt 

ytterligare översyn av arvodet till instruktörerna. Nytt möte för HUS är planerat till börja av 

januari. 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 

Vilande 

c) Bruks/Lydnads kommittén 

Inget att rapportera  

d) Agility kommittén 

• Det fanns en plan att hyra ett ridhus i Grödby för Agility träning under vinter 

säsongen men på grund av för få anmälda och ett avtal som inte fungerade för 

ändamålet så blev det inte så.  

• Alla hinder är nästan inne. Det finns planer om att sy ett skydd av presenningar till de 

hinder som står kvar.  

e) Anläggning 

• Bordsskivorna i klubblokalen är målade och lackade 

• Vindskivorna är målade och klara att sättas upp 

• Det är kopplat in fler eluttag och samtliga element är igång 

• Varmvattenberedaren är uppsatt på väggen men behöver kopplas in  

• Utemöblerna är i dåligt skick. Håkan hade tagit fram tre förslag på utemöbler. 

Styrelsen fattade beslut att köpa in utemöbler av typ picknick bord, två med ryggstöd 

och två utan.  

f) Kökskommittén 

Kerstin i köket kommer att avsluta sitt uppdrag under mitten på 2020. Hon har dock upplevt 

att hon fått bättre hjälp av funktionärer under tävlingarna senaste tiden vilket varit positivt.  

g) Hemsidan 

Inget att rapportera 

h) Rallykommittén 

Tränar på kvällarna  

i) Nose Work kommittén 

• Har haft två tävlingar NW 2+1 på sågen och Jursta 

• 26/12 på annandagen är det en inofficiell tävling, en lagtävling 

• 22/1 officiella tävling, en lunchtävling 

•  9/5 jakten på kongen, en in officiell tävling 

               Det finns önskemål om doftprov som kommer att planeras in 
               Nose Work kommittén önskar att sätta upp en ”doftvägg” av tegelstenar vid klubbhuset. 

j) Mondioring 

Inget att rapportera 

k) IGP 

Inget att rapportera 



§ 378 Övriga rapporter 

 Inget att rapportera 

§ 379 Åtgärdslista 

• Belysning – Sätta upp stolpar till våren men det är för mjukt i marken just nu 

• Dörren till ladan måste fixas 

• Det saknas en bit på taket över uteplatsen som behöver fixas till 

• Det behöver rensas bland Asparna på sidan av stora planen 

• Gräsklippare 

• Julklappar till markägarna, 4 julklappar ska införskaffas. Micke och Håkan ordnar med det. 

• Kerstin har kollat upp med tryck på kläder men dom vill ha en ”ritning” för att kunna komma 

med en riktig offert. Kerstin ordnar med det. 

§ 380 Skrivelser  

Inga skrivelser 

§ 381 Övriga frågor 

Årsmöte 23/2-20 kl. 15:00, kallelse ska ut senast 1/1-20 

§ 382 Nästa möte  

13/1-20 är nästa styrelsemöte. Micke mailar ut till kommittéerna för att få in verksamhetsplaner 

2020 inkl. budgetförslag senast 12/1-20 så vi har det innan mötet. 

10/2-20 styrelsemöte  

§ 383 Micke tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 19:45 

 

 

Protokollet justeras: 

Ordförande     Kassör 

     


