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§ 1 Mötet öppnas 

 

§ 2 Godkännande av dagordning 

 

§ 3 Godkännande av tidigare mötesprotokoll 

 

§ 4 Rapporter  

 

4:1 Ekonomi   

  

Robert informerade om att det plus vi har mot föregående år är till stor del Vinsten SM 2015 

  

4:2 HUG, Instruktörer, Frivilligsektorn & Agility 

 

 Emma ej närvarande men resten av styrelsen är imponerade av det arbete som HUG gör med 

hjälp av våra instruktörer.  

 

 Katherine ej närvarande. Lotta o Robert informerade om att distriktsmötet diskuterat om hur 

agilityn hanteras centralt. Agility har också genom domstolsbeslut antagits som sport och kan i 

och med det få friskvårdsanslag. 

 

Frivillig/tjänstehund inget  

 

4:3 TK 

 

 Träningsgrupperna tar 400kr. För en plats 100kr går till klubben resten behåller gruppen till 

gemensamma mål och utveckling.  

 

 Vi diskuterade Barometern förändring vilken TK har ansvar för Lotta ber TK att informera på 

medlemsmötet. 

 

4:4 Markan/Kansliet/Fastigheten            

 

 Styrelsen ha sagt upp kanslistens avtal med utgång december 2016 då vi är osäkra på 

ekonomisk situation utan bidrag 

 Vi diskuterade olika lösningar för att ersätta kanslistens arbetsinsatser 

 Lotta ber om offerter för ev. Städning 

 Förslag att höga priserna i markan. Swish kostar 2 kr./köp 

 Bättre info kan ev. få folk att lägga 2Kr. Extra ?  

 Inköp gasol till ogräsbeskämpning och  fönsterputsmaskin 

 Olika kvällar kommer att läggas på facebook för kaninhålsfyllning 

 Praktiska Gymnasiet i Limhamn lånar appellplan onsdag eftermiddag och torsdag förmiddag 
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4:5 Arbetsgrupp Kommunen 

 

 Lotta ber Jessica om att ändra ljuset vid agilityn 

 Evalena undersöker om hur vi får hålorna i parkeringen ifyllda 

 Kontakta polisen gällande ansökt tillstånd som är sökt för tre år, Robert kommer också att 

betala räkningen 

 Vi diskuterade om hur ofta vi bör ändra kod till ytterdörren, beslut om att ändra en ggr per 

halvår eller efter behov. 

 Robert kontaktar Stefan Månsson angående larm 

 Lotta försöker återigen få kontakt med Carl-Adam som lovat hjälpa till med fönster som läcker 

 

4:6 Distriktet 

 

 Tävlingsledare utbildning inför regelrevidering 2017 sista helgen okt 

 Cecilia deltog vid distriktsmöte, förmedlade på förra mötet om vad vi som klubb kan göra för att 

behålla medlemmar. Plansch hänger i lektionssalen 

 På distriktsmötet bad vi om att man skulle ge det centrala och distriktet som uppgift att skapa 

kontakter så att klubbarna får tillgång till mer mark 

 
4:7 Info/PR och Hemsida 

 

 Else-Marie arbetar på ett "nytt " avtal som vi kan presentera för ex.vis. Öresundskliniken, 

Tygelsjö veterinärerna samt Evidensia. Eventuellt kommer detta avtal kanske ge oss fler 

sponsorer som ev. sponsrar enstaka tävlingar samt bidrar med föredrag 

           

    
§ 5 Beslutsfrågor  inga  

 

§ 6 Skrivelser   inga  

 

§ 7 Övriga frågor  

 

Thomas Cronhamn från valberedningen informerades om följande:  

 

 Sekreteare ställer inte upp på omval  

 Ordförande önskar lämna sin plats men kan tänka sig att bli kvar som suppleant för att kunna 

bistå nästa styrelse 

 Kassör ställer också sin plats till förfogande men kan också sitta som suppleant ytterligar ett år 

för att bistå nästa kassör 

 

Lotta informerade om att klubben via Eva Wallberg beställt glaskuber med Malmös logo som priser till 

tävlingar. 
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Genomgång av information inför medlemsmötet; 

 

o Jessica har lagt ut på facebook att det lottas ut tre platser till introduktion nosework 

o Gratulationer till Lars Olsson som blev 4 på SM IPO med Tazz, Martin Sjölin  blev 4 på 

   SM i Skydd med Sting, David Minnlycke bäste man på Rally SM 17 placering med Benji 

o Styrelsen gratulera till alla nya medlemmar som varit ute på tävlingsbanorna 

o Trevligt att att se gamla medlemmar som kommit tillbaka och ny slagits om 

    appellklassfatet 

o Ny kyl vilket med all säkerhet sänker elkostnaderna 

o Styrelsen hjälper till med att behålla medlemmar med olika aktiviteter 

o Promenader, info/besök på nya kurser, en uppletande dag mm 

o Styrelsen är aktiv med att hjälpa HUG som gör en stor insats för klubben 

o Alla är välkomna att hjälpa till Alla har något som man bidra med 

  

 

§ 8 Nästa möte  Medlemsmöte 12 oktober  

 

 

§ 9 Mötet avslutas  

 

 

 

 

 

 

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

 

  


