
 

 

 
 
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 17 april 2019 kl 18 
 
Närvarande:  
Emelie Hörman, Rose-Marie Ohlsson, Liss-Beth Möller, Inger Fahlander och Carry Jiewertz 
 
 
§ 1 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 
 
§ 2 Rose-Marie Ohlsson valdes att justera protokollet 
 
§ 3 Dagordningen godkändes med några ändringar 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna 
 
§ 5 Ekonomisk rapport 
Emelie ber Anita maila rapport till oss då hon inte hade möjlighet att delta 
 
§ 6 Rapporter 
Inga rapporter 
 
§ 7 Skrivelser 
Inga skrivelser har inkommit 
 
§ 8 Inkomna frågor från sektorer 
 
§ 9 Nya frågor 
 

 Genomgång av stadgar för lokalklubb – bordlades till nästa styrelsemöte 
 

 Tillsättande av arbetsgrupp för pengar som kommer in via Sponsorhuset och Lokalrabatten 
Vårt förslag är att en från varje sektor ska vara med i arbetsgruppen, Emelie mailar ut till 
sektorerna om detta. 

 
 Skyltar att sätta upp vid appellplanen om rastning 

Skyltar har satts upp och i nuläget räcker det. 
 

 Aktivitetshage  
Majsan Johnsson har inkommit med ett förslag om en inhägnad på hundslingan för aktiviteter, 
ett staket kommer att kosta ca 5.000kr 
Beslut: vi genomför detta till hösten 

 
 Städmaskin   

Vi föreslår till nästa medlemsmöte att vi köper in en skurmaskin 
 

 Sophanteringen 



Carry kollar på Ikea vad sopsorteringsbackar kostar 
 

 Städlista, att göra 
Den är OK som den är 

 
 Regelrevidering för Rallylydnad, Bruks- och Tävlingslydnad 

Majsan ska kolla med Knottebo om vi kan ha möte om Brukset tillsammans med dem. 
När det gäller Rally- och Tävlingslydnaden tar vi det som en punkt på medlemsmötet i juni. 
Emelie håller i Lydnaden och kollar med Christina Carlestav om hon kan hålla i Rallyn samt 
kollar med Majsan hur det blir med Brukset. 
 

 
 Inbjudan till föreningsmöte Hallsbergs kommun 

Liss-Beth går på mötet 
 
§ 10 Övrigt 
 
Rose-Marie tog upp frågan om hur vi ska hantera det när instruktörerna får förfrågan om att ställa upp 
som PT (Privat tränare), vi diskuterar vidare 
 
GDPR, Carry kontaktar Kerstin Malm om att det ska finnas information på hemsidan om detta 
 
Rose-Marie tar över som kontaktperson för avtalsinstruktör 
 
§ 11Mötet avslutades 
 
 
 
Vid protokollet    Ordförande 
 
 
 
 
 
______________________________________ __________________________________ 
Carry Jiewertz    Emelie Hörman 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Rose-Marie Ohlsson 


