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Protokoll från styrelsemöte 29 april 2020 
§408-§420, No 2 
 
Närvarande:  
Maria Gabrielsson, ordförande 
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Håkan Sjödin, ledamot 
Annica Carlsson, ledamot 
Ulrika Dahlstrand, suppleant 
Linda Penttilä, vice ordförande 
Johnny Geayner, suppleant 
 
Frånvarande: Viveca Ericsson, ledamot 
 
§ 408 Maria hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 19.00 
 
§ 409 Val av justerare 
Håkan Sjödin och Linda Penttilä 
 
§ 410 Dagordningen fastställdes 
 
§ 411 Föregående protokoll – Ekonomigruppen korrigeras till att det är Håkan Sundkvist och 
inte Håkan Leiborn.  
 
§ 412 Ekonomisk rapport 

a) Verifikationslista – se bilaga 1 
b) Resultatrapport och balansräkning för perioden – se bilaga 2.  

Håkan assisterar Kerstin att korrigera en utgift för övriga skulder från 2020 års räkenskaper 
till 2019 års bokslut.  

c) Ekonomigruppens förslag 
Håkan redovisar ekonomigruppens förslag kring en årsredovisning, se bilaga 3. Varje s.k. i 
kommittéerna får varje månad en återkoppling kring sin grupps ekonomi av kassören. Vi 
stoppar inköp tillsvidare då vi inte har en verksamhet i fullgång pga. covid-19. Inställda 
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kurser och tävlingar innebär minskad inkomst och vi behöver spara de pengar vi har till 
stående utgifter för underhåll. Varje inköp som önskas göra måste gå via styrelsen.  
 
§ 413 VU-beslut – inga VU beslut 
 
§ 414 Rapporter från kommittéer och sektorer  
Vi skickar ut en uppmaning till kommitterna att se över hur man kan annordna inofficiella 
onlinetävlingar. Flera andra klubbar som arrangerar med gott resultat. 

a) Hundägarutbildningssektorn 
Blommor köpta och överlämnade till Nenette. Hon blev överlycklig. Kostade ca 245kr, jag ska 
skicka kvitto till kassören. Helt glömt annonsen i Nynäsposten men ska sätta fart med det. 
Kurserna har gått i stå, få anmälningar och inställd valpkurs. Anledning -Covid19 enl. de som 
hoppat av. Vi har fått whiteboardtavlan flyttad till in under tak för att kunna ha kurser ute 
och har dragit ner på antalet till 8 elever per kurs. Vi tittar på att skapa en del kortkurser 
framöver då vi förstått en viss efterfrågan på det. Instruktörsträff i maj då vi ska planera 
sommaren och höstens kurser. 

b) Bruks/Lydnads kommittén 
Kvar i kommittén är Micke Hjort, Ingela Andersson och Mikael Ingesson. 
Vi kommer senare jaga lite mer folk. 
Vi kommer nästa onsdag starta skotträning och se om nån är intresserad i dessa tider, 
intressekoll är gjord på medlemssidan på Facebook.  
Dom tävlingar som kanske blir inställda är lkl/hkl spår i början på juni och skärgårdscupen i 
slutet på juni. Vi har en cupgrupp men det är svårt att jaga sponsorer och beställa priser tält 
m.m. när vi inte vet. Släpper dom på tävlingsstoppet blir det nog en avskalad cup. 
Eventuellt kan man lägga till tävlingar senare i år. Det får vi återkomma om. 
Nästa års tävlingar har vi inte kollat på än. Det avvaktar vi gärna med tills vi vet mer om 
läget. 

c) Agility kommittén 
Två kurser igång, 4 deltager i ena och 5 i andra.  

d) Rally 
Maj tävling nybörjarklass 19/5 Inställt. Planerar tema- /dagskurser. 
Sandra, Denise och Bea från NBK har genomfört skrivarutbildningen 13/4 Skärgårdscupen i 
rally fortsätter med planering tillsvidare. 
Ansvar/funktion i rallykommitteen: 
Anette: Sammankallande, protokollskrivare, kontakten med styrelse och distrikt 
Denise: Kurser, representant till HUS 
Veronica och Sofia: Tävling 
Carolin: Träning 

e) Nose work och Specialsök kommittén 
Tävlingen den 18/3 blev flyttad till 18/5, den 18/5 kommer ev. flyttas fram. Kommittén 
överväger att ansöka om ett doftprov i augusti.  
Specialsök har ett inofficiellt prov den 9/5, 5 deltagare. Fler inofficiella prov planeras.  

f) Mondioring 
Träningsgrupp på 7 personer som tränar 1-3ggr/månaden, växande grupp.  

g) IGP 
Försöker ordna så att instruktören Tony kan komma hit och hålla kurs 
Kristihimmelfärdshelgen.  
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h) Kökskommittén 
Inga rapporter 

i) Hemsidan 
Ska boka in en träff med Nenette för att  

j) Anläggningen 
Agility kommittén har fixat till trappan från grusvägen ner till agilityplan. Håkan har varit i 
kontakt med markägarna om att dika ur för att dränera mellan åkern och övre appellplanen.  
Vi behöver ha en städ/fixar-dag, förslaget är den 30/5.   
 
§ 415 Övriga rapporter – Maria har undersökt intresset för inmätningstillfälle. Efterfrågan 
verkar inte vara jättestor så vi skjuter det på framtiden.  
 
§ 416 Åtgärdslista – vi tar bort denna punkt, ingår i anläggningen.  
 
§ 417 Skrivelser – inga skrivelser.  
 
§ 418 Övriga frågor 

a) Städschema – vi tar bort personer som inte önskar stå på städlistan.  
b) IT ansvarig – Veronica har tagit över ansvaret för IT.  
c) NW tävling 6/6 – vi avvaktar SKKs besked om tävlingsstopp. Lättar stoppet körs 

tävlingen som planerat, annars flyttas den till i höst.  
d) Pengar att bygga hinder till Mondioring – vi beviljar pengar till material till ett lång 

hopp. Kommittén återkommer med offert för övriga hinder.  
e) Önskemål att del av plan vigs åt Mondioringen – vi beviljar att del av nedre plan mot 

järnvägen avsätts för Mondioringen. Kommittén återkommer även här kring offert 
för kostnader för stängsel.  

f) klubbens logga - Vår vanliga logga finns inte hos tryckeriet i tillräckligt bra tryck. Vill vi 
göra den gamla loggan i rätt tryck kommer det kosta 2000kr. Vi måste ta beslut kring 
logga på ett medlemsmöte. Vi avvaktar SKKs beslut ikväll, därefter beslutar vi om hur 
vi kan genomgöra medlemsmötet den 5/5 eller om vi ska flytta fram det.   

g) Gräsklipparen - Vi lägger inköp av ny gräsklippare på is då vi inte har en verksamhet i 
fullgång pga covid-19. Inställda kurser och tävlingar innebär minskad inkomst och vi 
behöver spara de pengar vi har till stående utgifter för underhåll.  
 

§ 419 Nästa möte – 19/5 kl 19.00 
 
§ 420 Maria tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 20.30 
 
 
Protokollet justeras: 
 
___________________________________    ______________________________________ 
Ordförande      Sekreterare 
 
    
___________________________________   ______________________________________ 
Justerare     Justerare 
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