
 

 

Styrelsemöte §384-§394, No 10 

13 Januari  2020 

Närvarande:  

Mikael Hjort, ordförande 

Ingela Andersson, vice ordförande 

Kerstin Ek, kassör 

Håkan Sjödin, Ledamot 

Ulrica Dahlstrand, suppleant 

Frånvarande: 

Mikael Ingesson, ledamot 

Johnny Gaeyner, suppleant 

Inger Eva Berghdal, ledamot  

§ 384 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.30 

§ 385 Dagordning fastställs: 

Ja 

§ 386 Föregående protokoll 

Fastställs 

§ 387 Ekonomisk rapport 

Ekonomin är fortsatt god och vi har 204.829 kr på kontot. 
 
   

 

§ 388 VU-beslut 



Tält inköpt för 1500 kronor 

§ 389 Rapporter från kommittéer och sektorer  

a) Hundägarutbildningssektorn 

              Har haft HUS möte i januari där dom diskuterade nya kursplaner. 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 

              Vilande 

c) Bruks/Lydnads kommittén 

              Skickat in resultat om årets tävlingsklubb till distriktet. 

d) Agility kommittén 

● Kurs på gång. 18/4 är det examinationstävling för att Kerstin Ek ska bli tävlingsledare. 

 

e) Anläggning 

● Bordsskivorna i klubblokalen är målade och lackade 

● Vindskivorna är uppsatta 

● Nya utemöblerna är på plats. 

● Prisförslag inkommit för att fixa 3 nya belysningsstolpar inkl.grävning 7500 kronor 

● Att göra: fixa till att plasttaket går hela vägen vid uteplatsen. 

f) Kökskommittén 

Inget att rapportera 

g) Hemsidan 

Se till att alla protokoll kommer ut på hemsidan. 

h) Rallykommittén 

Inget att rapportera. 

i) Nose Work kommittén 

● 26/12 var det lagtävling. 

● 22/1 är det NW 1 tävling. 

               
j) Mondioring 

Inget att rapportera 

k) IGP 

Inget att rapportera 

§ 390 Övriga rapporter 

 Inget att rapportera 

§ 391 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. Pris 50000 kronor för en spakstyrd Husqvarna. Köps in till våren. 

● Julklappar till markägarna utdelade. 

 

 

§ 391 Skrivelser  



Fylla i statistik till SBK. Årsmöte i Distrikt 7/3. 

§ 392 Övriga frågor 

Inget. 

§ 393 Nästa möte  

10/2-20 Möte angående dokumentationen till årsmötet.  

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

 

 

Protokollet justeras: 

Ordförande     Kassör 

     


