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

o 198 000  i fjor 194 000 

o Ekonomi SM 

-Fåtal poster saknas att slutlig redovisning 

-Budget för föredragen diskuterades  

 

 
4:2 HUG, Instruktörer, Frivilligsektorn & Agility 
 

o Instruktörsmöte 2 november, 19 personer. 

o Många goda förslag kom in  

o Kursplaneringen för 2016 är snart klar  

o Workshops i december 7+14 december rallylydnad och lydnad (Lotta&Py) 

o Instruktörsvästar ska beställas 

o Vaccinationsintyg diskuterades 

o Beslut fattades att hundar ska vara vaccinerade och att detta ska kontrolleras av instruktören 

o Vaccination mot kennelhosta bör också rekommendera Evidensia förordrar)  

o Bilder på instruktörerna ska hängas upp   

o Föreläsningskvällar med bland annat Evidensia planerade 

o Söndagspromenader med 1-2 instruktörer planeras 

o HUG söker fler personer till teamet  

o Gåva till instruktörer diskuterades 

 

 

Frivilligsektorn: kan återkomma med utbildningsinsats.  
 
RUS: vilande  
 
Agility:  

o Kör just nu komprimerad grundkurser som fungerar väl 
 

4:3 TK 
o Planfördelningen, kan ej läggas ut då stora bitar av appellplanen just nu hindrar träningsmöjligheter av 

temporära dagiset 
o Prioritetera belysningen på appellplanen, Stefan förordar att vi går via Hundrådet  
o Kommunen har ej hört av sig gällande kommande tillståndsperioden (EvaLena)  
o Grus till parkeringen är beställd  
o Groparna i parkeringen, Robert diskuterar problemet med gatukontoret 
o Sammankallande TK, Styrelsens förslag är Thomas Cronhamn  
o Arvode & Träningsavgifter: Frågan ligger hos TK  
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4:4 Markan/Kansliet/Fastigheten 
 

o Januari/Februari kommer renoveringen förhoppningsvis igång 

o Förslag: Anslagstavla till teorirummen 

o Fotograf (sponsor) för bilder/tavlor till teorirummen Lotta tar kontakt  

o Spegel i entrén Lotta  

o Scanner- printfunktionen på kansliet, Stefan undersöker  

                   
4:5 Arbetsgrupp Kommunen 
 

o Tillståndet, EvaLena håller punkten  

 
 
4:6 Distriktet   inget att rapportera  
 
4:7 Info/PR och Hemsida 
 

o Hemsidan diskuterades 

o Jessica göra en lathund för webshop och hemsida.  

 

4:8 SM 2015  
 

 
§ 5 Beslutsfrågor    
 
Beslut fattades att teckna avtal med Arrak Outdoor för klubbkläder.  
 
Avtal med 30% rabatt. Rabatten går oavkortat till medlemmar som vill köpa kläder.  
 
Avtal gäller enbart vid en beställning och leverans per månad som utförs via klubben/kansliet.  
Rutin för beställning blir följande:  
Kläder välj samt val av placering & storlek av logo.  
Beställning sker via kansliet. Efter inbetalning till klubben handläggs beställningen.  
 

 Förslag om logo för beslut vid nästkommande medlemsmöte ( årsmöte 14 februari 2016)  

 Styrelsen ber om förslag på logga + tar fram SM loggan i svart och vitt. 

 

 

§ 6 Skrivelser   inga  
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§ 7 Övriga frågor 
 

 75 årsjubileum diskuterades 
o Mat/Restaurang – Lotta förhandlar med Yvonne ”brunch-aktigt”  
o Tereze och Eva  W planerar ett alternativ till lotteri  
o Hedersmedlemmar skall uppmärksammas  
o Facebook, Hemsida & medlemsinfo Danielle   
o 15 december sista anmälningsdagen  

 
 

 Sektorernas ansvar /arbetsbeskrivningar ska revideras och uppdateras. 
Plan:   Till kommande möte 
 
  

§ 8 Nästa möte 16 december   
 
 
§ 9 Mötet avslutas  

 

 

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

Lislotte Andersson, Ordförande & Sekreterare   Danielle Braender, Sekreterare 

 
 


