
 

 

 
 
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 190814 
 
 
Närvarande:  
Emelie Hörman, Inger Fahlander, Anita Petersson, Rose-Marie Ohlson, Liss-Beth Möller, Carry 
Jiewertz samt, som åhörare, Caroline Jonsson 
 
§ 1 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 
 
§ 2 Liss-Beth valdes att justera protokollet 
 
§ 3 Dagordningen godkändes 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna 
 
§ 5 Ekonomisk rapport 
På företagskontot finns det 70.304kr, Swish 3.712kr och på Placeringskontot 268.581kr 
 
§ 6 Inga rapporter har inkommit 
 
§ 7 Inga skrivelser  
 
§ 8 Inga frågor från sektorerna 
 
§ 9 Nya frågor 
 
Förtjänsttecken. Carry uppdaterar listan och mailar ut en ny 
 
Föreläsare hösten 2019/vinter 2020.  
Emelie kollar igen med Inger Wennerlund om hon kan föreläsa om Tandhälsa, hon frågar även Kerstin 
Malm om hon kan ta en kväll om Cirkelträning och Amanda Lejonkranz om hon kan föreläsa om 
Massage & Friskvård 
Rose-Marie kommer att hålla en föreläsning om Specialsök efter årsskiftet 
 
Ekonomi - hur ligger vi till mot budget? 
Frågan skrinlades till nästa möte  
 
Inköp dammsugare.  
Beslut: Vi köper in en dammsugare som är tillverkad av återvunnen plast, kostnad 1.800kr, Emelie 
fixar detta 
 
 
 
Fonderade medel Sponsorhuset  



Vi bokar en Trivselfest den 15 november klockan 18.30, Anita bokar lokalen och vi återkommer med 
detaljer senare 
Tävlingssektorns förslag gällande hallhyra. 
Vi bifaller förslaget och tar det som en punkt på nästa medlemsmöte 
 
Information från valberedningen. 
Carry avgår nu i augusti och valberedningen har tillfrågat Caroline Jonsson och fyllnadsval kommer att 
göras på medlemsmötet i augusti 
 
Punkter till medlemsmötet 28 augusti. 
Liss-Beth kommer att vara ordförande och Rose-Marie sekreterare 
Beslut om Hallhyra 
Fyllnadsval av sekreterare 
 
Info-skylt från Kumla Djursjukhus 
Djursjukhuset har skickat info om att vi kan sätta upp en skylt om att de finns, vi avböjer med 
motiveringen att vi inte vill gynna en veterinär framför övriga i området 
 
§ 10 Övrigt 
Hemsidan, Emelie kontaktar Kerstin Malm om ändra texten om hur man betalar in medlemsavgiften 
som delbetalande medlem 
Punkt till nästa styrelsemöte: förslag från Rose-Marie om att köpa in en ”Fönsterputsmaskin” till 
hundkiss vid ”olyckor” i hallen 
 
§ 11Mötet avslutades 
 
 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
___________________________________  ___________________________________ 
Carry Jiewertz    Emelie Hörman 
 
 
Justeras 
 
 
 
___________________________________ 
Liss-Beth Möller 


