
 

 

Styrelsemöte § 297-309 , No 3 

9 maj 2019 

Närvarande:  

Mikael Hjort , ordförande 

Ingela Andersson, vice ordförande 

Kerstin Ek, kassör 

Nathalie Golebiowski , sekreterare 

Ingereva Bergdahl, ledamot 

Mikael Ingeson, ledamot 

Ulrika Dahlstrand, suppleant 

 

Frånvarande: 

Johnny Geayner, suppleant 

Håkan Sjödin, ledamot 

 

§ 298 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.30 

§ 299 Dagordningen fastställs 

§ 300 Föregående protokoll 

§ 301 Ekonomisk rapport. 

Aktuella summan på kontot 196 000kr. 
Betalningen för golvet har dragits. Fakturan för nosework kurs samt agility domare ska betalas. 

§ 302 VU-beslut. 

§ 303 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) Hundägarutbildningssektorn. 
Valpkurs har startat. 6 anmälda. 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 
Vilande 



c) Bruks/Lydnads kommitten 

Onsdagsvärdarna är bestämda, Km Bruks samt lydnad 17-18 augusti. 

 

d) Agility kommitten 

Sofie ska hyra agilityplan 22/6, information angående tid och datum ska komma ut på 

fb och hemsidan.  

Alla ekipage som kvalats in till SM får arvode, ”reseersättning”.  

Lagtävling  21-22 augusti.  

Agility kommitten bjuder in andra närliggande klubbar till öppen träning. Öppnar upp 

en möjlighet för fler funktionärer vid tävlingar. 

 
e) Anläggning  

Varmvattenberedaren ska bytas till en större.  
Micke ska ta med nycklar att kvittera ut till medlemsmötet.  
Elen ute på plan ska kollas. – Håkan Sundqvist  
Ljudanläggning ska köpas in, Kerstin Ek kollar olika alternativ. 
Gräsklipparen är servad, Micke och Ingela sammanställer förslag på ny gräsklippare till nästa 
möte. 
 

f) Kökskommittèn 
Behövs nya i kommitten. 
Alla kommitteer väljer ut 2 hjälpare som funktionärer/medhjälpare i köket inför tävlingar. 
 

 

g) Hemsidan  

Hemsidan funkar bra som vanligt. Förfrågan om att införa swish som en betalning, ska 

kollas upp av Kerstin. 

Gräsklipparscheman samt onsdagsvärdar ska skickas in.  

Även info om Årets vinnare och KM vinnaren ska skickas in.  

 

h) Rallykommitten 

Alla ekipage som kvalats in till SM får arvode, ”reseersättning”. 

Primadog sponsrar till skärgårdscupen. Vinsterna finns i frysen i ladan. ”K9 fotografi” 

sponsrar med fotografering. 

Torsdagsträningar är igång. Även onsdagar där alla är ansvariga en dag och bygger 

bana.  

 
i) Nose work kommitten 

Behöver komma ut med tävlingar på hemsidan.  
Stort tryck på fler kurser.  
 

j) Mondioring 
Får inhandla hinder för 10 000kr detta år. Även för det de tjänar in med t.ex. kurser och 
träningar.  

k) Igp 

 
 
 
 



§ 304 Övriga rapporter 

Funktionärsfesten var mycket lyckad. 

§ 305 Åtgärdslista 
 

§ 306 Skrivelser 

Inga 
 

§ 307 Övriga frågor 
Inga 

§ 308 Nästa möte 
3 juni kl 18.30 

§ 309 Micke tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 19.50 

 
Protokollet justeras 

Ordförande     Sekreterare 

 


