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§ 1 Mötet öppnas 

§ 2 Godkännande av dagordning 

§ 3 Godkännande av tidigare mötesprotokoll 

§ 4 Rapporter  

4:1 Ekonomi    

Robert ej närvarande men meddelar att vi har totalt 479 000 kr på kontot mot 374 000 kr i fjor.  

4:2 HUG, Instruktörer, Frivilligsektorn & Agility 

 Kursavgifter rallylydnad diskuterades då vi är dyrare än andra klubbar. För få anmälningar till 
fortsättningskurser ska de eventuellt göras om till workshops 

 Rallylydnadens träningstävling drog in 1 440 kr i startavgifter 

 Tävlingen i september kommer inte att gå med vinst då domarna måste hämtas från Danmark. 
Kathrine kommer att kontakta agility centralt för att de skall se till att det inte finns flera 
tävlingar inom kort avstånd.  Gott om sponsorer till tävlingen 

 6 presentkort från Evidensia tilldelas tävlingen från klubben 

 Lotta kollar med Vellinge ridcenter om det är ok att hyra ridhuset även i vinter. Vi har fått 
preliminart besked för måndags kvällar samt eventuellt fredagar, lördagar och söndagar 
(kvällar)  

 HUG haft föredrag om draghundar 

 Rikard har haft föredrag om TSB modellen och han bokas upp även i höst 

 Christer och Anders ska kontaktas igen angående spårhundskurs 

 HUG  ringer runt till alla instruktörer som ej är aktiva för status 

 Pia kan tänka sig att starta en allmänlydnadsinstruktörsutbildning till våren 

 Yvonne har varit på distriktets HUG möte 
 

4:3 TK 

 Gällande marksituationen så kommer vi förmodligen inte att ha tillgång till lika mycket mark i 
Vomb frågan ligger hos TK 

 Barometern har ändrats i TK. Styrelsen har bett dem titta över och återkomma. Beslut på 
förändringar skall göras vid ett medlemsmöte. 

 

4:4 Markan/Kansliet/Fastigheten            

 Tillstånd är inskickat till kommunen 

 Fönsterlagning, Kalle som hjälpte till med låset har åtagit sig att reparera 

 Jessica klarar inte själv med arbetet att fylla kaninhålor då det är för tungt.  
Kommunen har blivit ombedd om avskjutning. Skolan som vill låna plan och hinder 
hjälper till att fylla. Jessica kommer även att lägga ut information om detta på 
facebooksidorna att medlemmar uppmanas till att hjälpa till en gång per månad.  

 Larm, Robert och Lotta kontaktar Stefan Månsson 

 Jessica ombeds att ta kontakt med kommunen för att vrida lampa åt agilityns håll 

 Lotta tar kontakt med P Malmö om parkering 
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4:5 Arbetsgrupp Kommunen 

4:6 Distriktet 

        Distriktsmöte 21 sept Lotta åker 
 
4:7 Info/PR och Hemsida 

 Hämtat priser Djursjukhuset presentkort á 200kr, kassar och nyckelband 

 Arbeta med veterinär sponsorer, Else-Mari kollar vad som står i våra avtal gör ev. 
   ändringar. Yvonne Virgili blir sedan ombedd att ta kontakt med Tygelsjö och Lotta 
   tar kontakt med Öresundsklininken som öppnar även i Vellinge. 

    
§ 5 Beslutsfrågor  inga  

§ 6 Skrivelser   inga  

§ 7 Övriga frågor  

 Larm & lås diskuterades 

 Skola vill låna klubbens appellplan. Lotta haft kontakt, onsdag eftermiddagar och torsdag 
förmiddagar kommer de att träna på klubben. Dom kommer att hjälper till att fylla kaninhål. Det 
ska också skrivas ett avtal om ansvar. 

 

§ 8 Nästa möte 14 september positivt tänk  & 3 oktober styrelsemöte  

 

 

§ 9 Mötet avslutas  

…………………………..                           …………………………….   
Lis-Lotte Andersson   Emma Robertsson  
Lislotte Andersson, Ordförande       


