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Protokoll från styrelsemöte 17 mars 2020 
§395-§407, No 1 
 
Närvarande:  
Maria Gabrielsson, ordförande 
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Håkan Sjödin, ledamot 
Viveca Ericsson, ledamot 
Annica Carlsson, ledamot 
Ulrika Dahlstrand, suppleant 
Frånvarande: 
Linda Penttilä, vice ordförande 
Johnny Geayner, suppleant 
 
§ 395 Maria hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl.19:02 
 
§ 396 Val av justerare 
Håkan Sjödin och Ulrica Dahlstrand 
 
§ 397 Dagordningen fastställdes 
 
§ 398 Föregående protokoll  
Vi gick igenom föregående protokoll. 
 
§ 399 Ekonomisk rapport 

a) Verifikationslista – se bilaga 1. 
b) Resultatrapport och balansräkning för perioden 1 jan-15 mars 

Ekonomin god. Balansrapport, se bilaga 2. 
c) Korrigera felaktighet (804:-) – Felet är funnet, det är en felaktighet i Excel arket som 

nu är korrigerat.  
d) Stänga året 2018/2019 för bättre ekonomisk översikt – Vi beslutade att stänga åren 

2018 och 2019, vi tillsätter en ekonomigrupp som genomför bokslutet. 
Ekonomigruppen består av Kerstin Ek, Håkan Sjödin, Håkan Leiborn och Christel 
Leiborn.  
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e) Studiefrämjandet – Maria har kontaktat Studiefrämjandet. Studiefrämjandet gör 
utbetalningar den 25:e varje månad, de gör faktureringar 1 gång i kvartalet.  

 
§ 400 VU-beslut – inga VU beslut 
 
§ 401 Rapporter från kommittéer och sektorer  

a) Hundägarutbildningssektorn 
Bilaga 3 

b) Bruks/Lydnads kommittén 
Inga rapporter inkomna 

c) Agility kommittén 
Har en tävling den 18/4 som eventuellt kommer ställas in. Oklart om kurserna i april 
kommer bli av, diskussion förs med instruktören. 

d) Rally 
Bilaga 4 

e) Nose work 
Bilaga 5 
Styrelsen ger Håkan och Maria mandat att besluta om Nose work tävlingen den 11/4 
ska ställas in eller inte.  

f) Mondioring 
Inga rapporter 

g) IGP 
IGP gruppen vill gärna få köpa två skul till, vi har fyra men vill gärna ha 6st så vi kan 
träna full bana. Vi har inte planerat att dra in några pengar själva i år. Men vi får väl 
se om vi fixar någon prova på till hösten eller något. 
Christel vill gärna utbilda sig till testledare så vi de i framtiden även kan ha tävlingar. 
Klubben har fina spårmarker och en bra figurant, vi behöver bara hitta en domare 
också. 
Beslut: Styrelsen ställer sig positiva till utbildning och skul. Vi skickar tillbaka frågan 
med prisuppgifter.  

h) Kökskommittén 
Har inte hänt så mycket i köket. NW har haft ett par tävlingar. Den första som var på 
en onsdag var väldigt trevlig med mycket folk som väntade i stugan och fikade och åt 
mackor för fullt. På den senaste var det tydligen inte många ekipage som klarade sig 
utan de åkte hem och försäljningen blev minimal. Tävlingen den 29/3 blev 
framflyttad och påskafton har jag inte hört något om. Blir det en tävling då så 
kommer Anna Westerberg stå i köket. 
Beslut: Vi går ut med en platsannons att vi söker nya intresserade till kökskommittén 
att ta hand om köket.  

i) Hemsidan 
Elin har tagit över ansvaret för hemsidan och medlemsmejlen. Nenette kommer 
fortsätta lägga ut protokoll på hemsidan. Elin har påbörjat uppdatering av hemsidan. 
Nathalie G kommer uppdatera kurser.  
 
 

j) Anläggningen 
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Det har röjts bort träd från nedre appellplanen och elstängslet är uppsatt igen. Det 
har även satts upp belysning i ladan, övrigt görs när vädret tillåter.  
Håkan pratar med Micke och de ser till at det köps in en ny gräsklippare till klubben.  

 
§ 402 Övriga rapporter 
Inga övriga rapporter 
 
§ 403 Åtgärdslista 
Inget på åtgärdslistan 
 
§ 404 Skrivelser  
Inga skrivelser 
 
§ 405 Övriga frågor 

a) Provledarutbildning, specialsök 
Ulrica Dahlstrand ska gå en provledarutbilning för specialsök, kostnad 500kr.  

b) Inmätningstillfälle bruksprov 
Maria presenterar ett förslag om att vi ska ansöka om ett inmätningstillfälle. Maria 
undersöker vidare kostnad och intresset.   

c) Förfrågan om övernattning i husbil 17/4 1 natt 
Ok.  

d) HUS – önskar få köpa blomma till Nenette som tack för hennes arbete i HUS 
Ok.  

e) HUS önskar få sätta in en annons om deras kurser i Nynäshamnsposten 
Ok till en generell annons om alla kurser som erbjuds. Hänvisa till hemsidan för mer 
information kring varje enskild kurs.  

f) Corona – hur hanterar vi tävlings- och kursverksamheten? 
Vi avvaktar beskeds från SBK. Är det någon instruktör eller funktionär som tycker det 
känns olustigt att delta så är det OK att säga nej och ställa in kurs/tävling. Varje 
kommitté skriver i PM hur man förhåller sig inför kurs/tävling.  

g) Klubbkläder  
Det finns en hemsida som sköter all hantering kring klubbkläder. Kerstin och Annika 
får i uppdrag att gå vidare och ta in mer prisuppgifter inför nästa möte.  

h) Abonnemanget behöver skrivas över på annan ansvarig 
Håkan ser över abonnemanget. 

i) Lamineringsmaskin 
Beslut fattat sedan tidigare, Håkan sköter inköp.  

j) Städschema för klubbstugan + klippning 
Kerstin skriver ett schema för städ och gräsklippning. 

k) Projektor 
Vi beslutar att köpa in en projektor till klubben för ca 5000kr. Håkan sköter inköpet. 

 
§ 406 Nästa möte – 29/4 kl.19:00 
 
§ 407 Maria tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 21.20 
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Protokollet justeras: 
 
___________________________________    ______________________________________ 
Ordförande       Sekreterare 
 
    
___________________________________   ______________________________________ 
Justerare     Justerare 
     
 


