
 

 

 
 
STYRELSEMÖTE 2022-06-09 
Plats: Klubben 
Närvarande; Majsan, Anna-Carin, Mia   
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
§ 2 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Val av sekreterare och protokolljusterare 
Mia valdes till sekreterare, Anna-Carin till protokolljusterare. 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll  
Protokollet godkändes och läggs till handlingarna. 
 
§ 5 Beslut tagna per Capsulam 
Inga. 
 
 5 Ekonomisk rapport  
Swishkonto 181 977,50kr 
Företagskonto 13 784kr 
Investerings konto 300 000kr           

§ 6 Rapporter 
TS Få deltagare på lydnadklass 1 tävlingen den 4/9., Vi tar bort denna tävling till nästa år.   
Ungdomsgrupp Fick ställa in den 4/9 pga sjukdomar.  
FARN . KM agility 17/9, KM Nosework 8/10.  
Trivselsektorn:  Trivsel byter mail-adress. Anna-Carin kontaktar Kerstin om det. Ett våffeljärn som är 
dubbelt. Vi köper in. Ska vi ordna en fest – julgransplundring? Vi kollar till nästa möte.    
Stugfogdar: Fixardag 16/10.  Någon/några med röjsåg behövs. Vi ska kanske ta in Farmartjänst att 
göra röjningen. Mia tar ansvar för hundspåret. Majsan ser till att det läggs ut på media.  
Styrelsen: Medlemsmötet var välbesökt. Ca 20 st gick hundrundan. Annars är det svårt att få 
medlemmarna att komma. Vi kanske ska prova att ha tema-föreläsningar i samband med 
medlemsmötet. Vi bollar frågan med utbildning. Tema egenvård hund, tema tävlingsupplevelser eller 
något annat.  Vi kollar runt till nästa möte.   
Utbildning; Instruktörerna inbjudna till en dag med balansboll.träning den 1/10.  
 
§ 7 Skrivelser 
Ny hemsida via SBK. Vi bollar med Kerstin. Annars tycker vi i styrelsen att vi ska haka på.  
Välkomstbrev till nya medlemmar. Vi har ett förslag – vi kollar på det.    



§ 8 Inkomna frågor från sektorer 
Ska vi starta en städsektor? Då får vi kanske några som kan ta lite mer ansvar.  Vi tillsätter en 
städsektor vid årsmötet. 
   
§ 9 Nya frågor 

 Fixardag 16/10-Majsan kollar med Farmartjänst vad det kostar om de gör röjningen runt 
apellplanen. Kanske det bästa med tanke på säkerhet. Vi tar beslut per telefon i frågan.     

 Förtjänsttecken. Vi kollar om Carro kan beställa.  Majsan skickar till sektorerna om vi har 
några brons-medlemmar. 

 Arbetsgrupp Hundaktiveringsbana – Anna-Carin läggar ut en inbjudan. 
 Styrelsen godkänner doc (bilaga 1) Välkomstbrev till nya medlemmar. Rose-Marie åtar sig att 

maila ut det till nya medlemmar.   
 

§ 10 Övriga frågor 
Inga 
 
§ 11 Mötet avslutas 
 
Sekreterare    Ordförande 
Mia Svantesson   Majsan Jonsson 
  
 
_______________________________  ______________________________ 
 
Justerare 
Anna-Carin Andersson 
 
______________________________ 


