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Protokoll från styrelsemöte 19 maj 2020 
§421-§433, No 3 
 
Närvarande:  
Maria Gabrielsson, ordförande 
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Håkan Sjödin, ledamot 
Annica Carlsson, ledamot 
Linda Penttilä, vice ordförande 
Cecilia Mårtensson, revisor 
 
Frånvarande: 
Johnny Geayner, suppleant 
Ulrika Dahlstrand, suppleant 
Viveca Ericsson, ledamot 
 
§ 421 Maria hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 19:01 
 
§ 422 Val av justerare – Annika Carlsson och Håkan Sjödin 
 
§ 423 Dagordningen fastställdes 
 
§ 424 Föregående protokoll – föregående protokoll justerades.  
 
§ 425 Ekonomisk rapport 

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

Vi har just nu ett plusresultat på 13403kr 
Håkan lämnar in deltagarlista för NW-tävling och Maria för specialsök.  

 
§ 426 Rapport från revisor – Cecilia deltar för att presentera sig och meddelar att hon tar 
hand om verksamhetsdelen i revisorsuppdraget. Styrelsen presentera det arbete som görs 
utifrån de förbättringspunkter Pernilla presenterade på årsmötet.  
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§ 427 VU-beslut – inga VU beslut 
 
§ 428 Rapporter från kommittéer och sektorer  

a) Hundägarutbildningssektorn 
Har haft ett instruktörsmöte, det planeras att hållas kortare 2 dagars-kurser under 
sommaren, t.ex. skogsdag, gå fint i koppel samt lite kortare temakurser under hösten. 
Många av vårens kurser har blivit inställda.  

b) Bruks/Lydnads kommittén 
Vi har haft ett möte inför LKL/HKL tävlingen den 7/6.  Vi tar 5+5 tävlande.  det ser ut som vi 
har funktionärer klara förutom 1 domare. Det som är klurigt är det blivit ändrade råd 
angående deltagande. Har inte funderat än på inofficiella aktiviteter. Behöver ragga nån som 
kan vara drivande inom lydnad. Skärgårdscupen inställd. Nästa års tävlingar blir troligtvis 
samma som i år. Och om ni kan bestämma hur köket ska funka den 7/6 och i övrigt. 
Beslut: Vi håller kökets fortsatt stängt tillsvidare. 
TK föreslår att vid officiella tävlingar så ska tävlande komma från vår region (region 
Stockholm) men vad gäller domare så ska vi försöka ta domare som bor så nära oss som 
möjligt. Det betyder att vi kommer ta domare från både Sörmlands och Stockholmsdistriktet. 
Vad gäller tävlande så är det alltså var de tävlande bor och inte vilken klubb de är med i som 
gäller.  
Beslut: Vi följer folkhälsomyndighetens 2 timmars rekommendation kring resor för både 
tävlande och funktionärer.  
 
Maria har bokat en spårtränare som kommer hålla en kurs i spår 29-31/5. Fredag kl 18.00 
blir det teori. Det kommer finnas 6 platser för deltagande med hund samt åhörarplatser. 
Maria kommer att annonsera ut kursen i Facebook-gruppen.  
 
Vi önskar få in deltagare i de olika träningsgrupperna från samtliga kommittér. Vi måste även 
börja rapportera in träningsgruppernas träningar till studiefrämjandet.  
 

c) Agility kommittén 
De ska hålla en inofficiell tävling den 13/6 Kerstin kommer där göra sin praktik för att bli 
färdig tävlingsledare. Kommer även arrangera mindre tävlingar under  
Finns önskemål om att ta in en privatperson som instruktör, Kerstin pratar med HUS ang. hur 
vi kan fakturera via studiefrämjandet likt vi gör med våra egna instruktörer.  
Planerar att starta öppenträning för agility måndagar eller fredagar.  
Finns en inbokad tävling i sep. 
 

d) Rally 
Linda och Denise kommer döma en onlinetävling, tävlingen kommer pågå under v.25 och 
bedöms under v.26-27. Rallylydnaden ställer in den officiella skärgårdscupen men kommer 
genomföra en inofficiell tävling samma datum.  
Håkan skickar en krya på dig blomma till Anette.  
 

e) Nose work och specialsök 
Tävlingen som flyttades till den 18/5 blev inställd. Det har genomförts en inofficiell tävling i 
specialsök. Det kommer även genomföras några inofficiella prov framöver. 
NW tävlingen den 6/6 blir inställd, istället genomförs en inofficiell tävling i specialsök.  
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f) Mondioring 

Linda har mätt upp visat Maria tilltänkt plats och storlek för mondioringsplanen. De har fått 
skänkt till sig delar av materialet till staketet. De återkommer med offert för inköp av 
material till hinder och staket. Linda är klar med figurantutbildningen. 2022 är målet att det 
ska kunna genomföras officiella tävlingar. När hindren och planen är klar kommer Linda och 
Cecilia bjuda in medlemmar till en visning av Mondioring.  

g) IGP 
Det händer inte så mycket i IGP gruppen just nu, vi tränar på som vanligt på tisdagar. 
Det har kommit upp en fråga om vi kan flytta brukstegen och sätta den där vårt A-hinder står 
idag? Då kan vi få till en bredare plan för rondering. 
Vi kan ta ner befintlig stege och sätta upp den fina som finns i förrådet, den som vi fick i 
samband med SM.  
Beslut: Ok att flytta stegen, sammanfaller med de planera som Håkan presenterar för 
anläggningen. 
 

h) Kökskommittén – köket är fortsatt stängt. Maria kontaktar Kerstin. 
 

i) Hemsidan –  Elin inaktiverar resultatformulären-, barometrarna- och 
tävlingsekipagesidorna på hemsidan.  

Det saknas bilder på hemsidan på nya medlemmar i styrelsen och 
förtroendeuppdragsposter. 
 

j) Anläggningen – Vi byter dag till 14/6 
Att göra:  

• tvätta och måla fasaden. 

•  Byta trasiga stolpar i stängslet. 

• Rensa sly/gräs runt planerna vid stängslet. 

• Ta bort gamla bruksstegen och montera nya stegen på ny plats.  

• Rensa sly inom uppletande rutan.  

• Sätta stängsel ner mot järnvägen.  

• Koppla in nya varmvattenberedaren.  

• Förlänga regnskyddet mot planen så att det ansluter till Estöstugan.  

• Sökvägg i tegel till NW/specialsök. 

• Byta fönsterbleck.  
 
Listan är preliminär och kan komma att fyllas på allt eftersom. Kommer man på något som 
saknas så säg till styrelsen.  
 
§ 429 Övriga rapporter – Info har skickats från Sörmlandsdistriktet och Studiefrämjandet.  
 
§ 430 Skrivelser – inga skrivelser 
 
§ 431 Övriga frågor 

a) Nytt datum för medlemsmöte – på grund av rådande omständigheter sätter vi inget 
nytt datum för vårens medlemsmöte. 
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b) Maria påminner om att det kommer vara campare på klubben under 
Kristihimmelfärdshelgen. 

c) Inkommit en förfrågan om att få hyra planen 6/6 – Elin ber Sofie återkomma om mer 
info. Vi diskuterade de regler som finns för hyra av klubbstuga och planerna.  

 
§ 432 Nästa möte – 16/6 kl 19.00 
 
§ 433 Maria tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 21.19 
 
 
Protokollet justeras: 
 
___________________________________    ______________________________________ 
Ordförande       Sekreterare 
 
    
___________________________________   ______________________________________ 
Justerare     Justerare 
     


