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§ 1 Mötet öppnas  
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
 
§ 3 Godkännande av tidigare mötesprotokoll 
 
§ 4 Rapporter  
 
4:1 Ekonomi  

o Resultat 202 000 kr, i fjor 175 000 kr (SM ingår) 

o SM: Resultat inte klart men visar ca. plusresultat på 71 000 kr 

o 37 000 kr mindre i resultat men kan bockas av mot renoveringskostnader 

o Kurser 303 000 kr vilket har ökat mot i fjor  

 
4:2 HUG, Instruktörer, Frivilligsektorn & Agility 
 

o Instruktörsmöte 2 november, 17 anmälda  

o Vem står som kontaktperson mot HUG distriktet Danielle undersöker  

o Kursutvärderingen kommer att testas på Richards senaste kurs 

o Distriktsmöte HUG  

SBK Malmö ligger långt framme gällande kompetensutveckling för instruktörer 

Efterfrågas förkovring  

Instruktörerna kommer att få en inbjudan   

 

Frivillligsektorn: inget  
 
RUS: Svara Distriktet att vi tar 1 000 kr heldag / 500 kr för dag för uthyrning av lokalerna Jessica via Danielle  
 
Agility:  
 

o Planering för tävlingar 2016  

o 3 dagarstävling planeras  

o Agilitytävlingar kommer fortsättningsvis inte anmälas via SBK Tävling. Ny sida som kallas ” Every agility” 

kommer att gälla f.ro.m 1 januari 

o 2017 nya regler, flera nya hinder (kostnad ?)  

o Träningstävlingar under 2016 planeras för att spara in till nya inköp  

o Klagomål på vissa hinder under sista tävlingen. Enkelt att ordna enl. Kathrin  

o Rikta om belysningen för Agilityplatsen. Robert tar med Malmö hundråd  
 

4:3 TK 
o Regelverk för Gruppers bildande diskuterades.  

-Fördelning av marker  
-Hur träningsgrupper kan/bör bildas  
 

o Sammankallande har avgått (punkt till kommande möte)  
o Nästa TK möte 4 november, Robert tar TF fram till årsmötet och informerar Eva Wallberg  
o Sektorerna klara med revideringen av planfördelningen Lotta och Stefan ordnar snarast  
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4:4 Markan/Kansliet/Fastigheten 
 

o Köket och toaletter renoveras snart  

o Plan för att få fler delaktiga medlemmar  

o Markans utbud, Robert tar prissättningen till nästa möte  

o Utvecklingssamtal med Jessica gjort Lotta & EvaLena  

o Beställa mer sand till kaninhålorna Robert beställer mer  

                   
4:5 Arbetsgrupp Kommunen 

o Ritningarna för dagiset stämmer inte med aktuella ritningar, men till klubbens fördel  

o Tillståndsenheten, EvaLena fortsätter kontakten  

o Parkeringen gropar också tas med kommunen 

o Parkeringsböter, meddela ut på hemsida och Facebook att sätta P:skivan Danielle via Jessica 

 
 
4:6 Distriktet    

o Se punkt RUS, svara gällande uthyrning av lokaler Danielle  

 

4:7 Info/PR och Hemsida 
o Hemsidan  

Påminna om P-skiva på hemsidan och uppdatera träningsgrupperna  
o Grovstädning av hundstallet under stugfixar dag?  

 
4:8 SM 2015  
 

 
§ 5 Beslutsfrågor   inga 
 
§ 6 Skrivelser    
 
Skrivelse från Jeanette gällande Hundstallet  
                                                                                               
§ 7 Övriga frågor 

 

o 75 årsjubileum,  kl 10:00-13:00 annandag jul   
Mat och aktivitet  
Budget och förslag  

o Klubbkläder med Arrak outdoor  20%  
Villkor för rabatten gäller att klubben står för beställningen och vi får leverans en gång per månad. Arrak 
planerar en modevisning planeras till årsmötet, punkt till medlemsmötet 

o Sektorernas ansvar /arbetsbeskrivningar ska revideras och uppdateras. 
Plan:  

1. Hur ser arbetsbeskrivningarna ut idag? 

2. Finns ett förslag från 2002 men inget beslut / beskrivning?  

3. Beslutspärm, finns det arbetsbeskrivningar?, scanna in till övriga i styrelsen, Danielle  
4. Hur arbetar vi vidare med organisationen & arbetsbeskrivningar ? 
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5. Plan för målebeskrivning , lägga en tidsplan för arbetsbeskrivningar mm. EvaLena och Stefan presentera 
till nästa styrelsemöte 

 
o Arvoden, träningsgruppsavgifter, till kommande styrelsemöte    
o Bjuda in valberedningen till kommande styrelsemöte Lotta   

 
 
  

§ 8 Nästa möte  23 nov  
 
 
§ 9 Mötet avslutas  

 

 

…………………………..                                             …………………………….               

Lislotte Andersson, Ordförande & Sekreterare   Danielle Braender, Sekreterare 


