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Protokoll styrelsemöte 15 december 2020 
§ 486-497, No 8 
Digitalt via Zoom 
 
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 
Jonny Geayner, suppleant 
 
§ 486 Mötet öppnas – Maria öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
§ 487 Val av justerare – Håkan Sjödin och Annika Carlsson 
 
§ 488 Fastställande av dagordningen – dagordningen fastställdes. 
 
§ 489 Föregående protokoll – inga kommentarer, läggs till handlingarna. 
 
§ 490 Ekonomisk rapport. 

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

 
§ 491 VU-beslut. Vi har gemensamt tagit besluten i vår slutna FB grupp.  
 
§ 492 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) HUS/Hundägarutbildningssektorn  
Ulrica har tagit en paus ifrån HUS. Inget övrigt att rapportera.  
 

b) Bruks/Lydnads kommitté  
Inget att rapportera. Full aktivitet med träning.  
 

c) Agility kommittén  
Kursen som skulle gått i Haninge hallen efter årsskiftet är inställt pga. instruktörerna känner 
osäkerhet och vi vet inte heller om SKK tillåter verksamhet då. 
 

d) Rally kommittén 
Inget att rapportera.  
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e) Specialsöks- och Nosework kommittén 
Inget att rapportera. Alla tävlingar/prov är inställda pga covid.  
 

f) Mondioring  
Inget att rapportera. 

g) IGP  
Vi tränar på som vanligt på tisdagar lydnad och skyddslydnad. 
Vi har kört skydd varannan tisdag hela hela november samt första tisdagen i december. Nu 
tar vi vinteruppehåll och drar igång igen nästa år. 
Vi har även börjat spåra ihop på helgerna, där vi är 4-6 ekipage som kör lite blandat äng och 
skog. 
Vi kommer att hyra ett ridhus för lite torrare träning under jan och feb, så då kommer vi inte 
att träna på klubben på tisdagar. Vi vill eventuellt låna med oss 4 skul till ridhuset under 
dessa två månader om det är OK för styrelsen? 
Vi kommer att ha ett läger på klubben den 14-16 maj om det är OK för styrelsen? Vi vill då 
sova över i husvagnar och eventuellt någon inne i stugan. Vi vill framförallt ha tillgång till 
stugan och grillen på eftermiddagarna och kvällarna. Tanken är, att vi skall köra skydd två 
förmiddagar och spår en. Sedan kör vi lydnad på eftermiddagarna. 
Vi har inte lyckats att anmäla oss till Studiefrämjandet ännu. 

Beslut: OK att både boka klubben och låna med sig skulen till ridhuset.  

 
h) Köks kommittén 

Kerstin har inventerat och rensat och städat ur kyl och frys. Kerstin har även handlat lite 
choklad och kaffe/te.  
 

i) Hemsidan 
Bett Nathalie om hjälp att ändra loggan i den slutna FB gruppen. Ska kontakta Micke på nytt 
om behörighet till klubbens FB sida, inte fått det än.  
 

j) Anläggningen  
Planbelysningen köpt och levererad. Montage sker förhoppningsvis inom en månad, 
väderberoende aktivitet. Belysningen under regntaket monterad och klart.  
Luftvärmepumpen strular, behöver eventuellt service.  
 

§ 493 Övriga rapporter – inga rapporter 
 
§ 494 Skrivelser – inga skrivelser 
 
§ 495 Övriga frågor 

a) Årsmötet – Vi siktar på att årsmötet ska hållas via Zoom, Maria kollar upp hur mötet 
kan genomföras. Ska vi trycka upp häften till årsmötet? Kostnad för 30-40 häften 
1800kr. Beslut: Vi beställer inga häften. Vi skriver ut ett exemplar av handlingarna 
och sätter i en pärm i klubbstugan. Handlingarna kommer även presenteras på 
hemsidan, facebookgruppen och via mejl till alla medlemmar.  
Arbetsmöte inför årsmötet blir den 17/1 kl 12.00 



Styrelelsemöte 20201215 
 

b) Studiefrämjandet – vi diskuterar hur vi ska motivera träningsgrupperna att börja 
registrera sina träffar. Vi prata om att det kan behövas utbildning och hjälp att 
komma igång. Vi lyfter det igen på nästa samrådsmöte.  

c) Inkommit en inbjudan till utbildning för tävlingssekreterare och skrivare för 
rallylydnad. Inbjudan är vidarebefordrad till Rallygruppen. 
 

§ 496 Nästa möte – Arbetsmöte 17/1 kl 12  
Styrelsemöte kl 19/1 kl 19 
 
§ 497 Maria tackar för visat intresse och avslutar mötet kl 20.04 
 
 
 
________________________________                  ___________________________________ 
Maria Gabrielsson                   Elin Näslund 
 
_________________________________                ___________________________________ 
Justerare: Håkan Sjödin                    Justerare: Annika Carlsson 


