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§ 1 Mötet öppnas  
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
 
§ 3 Godkännande av tidigare mötesprotokoll 
 
§ 4 Rapporter  
 
4:1 Ekonomi  
 
Inklusive kostnader för renovering och inköp till klubbstugan kommer 2016 sluta med ett positivt 
resutat. Kursverksamhetens uppsving har bidragit till detta. 
 
4:2 HUG, Instruktörer, Frivilligsektorn & Agility 
 

 Styrelsen lägger ett förslag till årsmötet: Öronmärka pengar till kompetensutveckling för 
klubbens instruktörer som uppskattning för 2016 insats 

 Ny Fortsättningskurs (efter valp och/eller grundkurs) har genomgåtts med instruktörer 

 Workshop i nya moment som ingår i kursen planerar Lotta att hålla till våren.  

 Josefine Keinvall går just nu Rallylydnadsinstruktörsutbildning i Oxie  

 Pernilla Gervald klar Agilityinstruktör  

 HUG jobbar på vårens kurser  
 
 

 
Agilityn  
 

  Ingenting detta möte   
 

 
Frivilligsektorn     Inget 
 
RUS   Vilande  
   
4:3 TK 
 

 Grupplistorna är inte helt uppdaterade men TK driver på denna fråga  

 ” Förslag/latund” hur man administrerar in sin grupp till Studiefrämjandet för att göra processen 
enklare kommer att lämnas till TK.  Cecilia informerar vid kommande TK möte 

 Studiefrämjandet saknar sju listor från klubbens träningsgrupper 
Enligt TKs policy ska vårterminens listorna vara inne den 20 februari 

 Kommunikationen mellan TK och Styrelsen måste förbättras.  Cecilia kommer att delta vid 
kommande TK möte och infomrera om bl.a. Studiefrämjandet och styrelsens arbete. 
 

4:4 Markan/Kansliet/Fastigheten 
 

 Då vi inte har Jessica längre är det viktigt att blänkare går ut på facebooksidan och till TK om 
att vi måste hjälpa till att fylla på markan, städa upp efter sig och se över toaletterna Danielle 
ordnar  

 Tillstånd fritidsförvaltningen ska skrivas ut och postas Danielle ordnar  

 Tillståndet för lokalerna är beviljade med period 170101-191231, vi inväntar originalavtal för 
signering 
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 Belysningen fungerar fortfarande inte. Robert kontaktar KWP för offert fönstervägg mot 
appellplan 

 Föslag att sätta upp staket runt stugan diskuterades. Ett inhägnat område är efterfrågat 
speciellt från instruktörer som håller valpkurs.   
 
 
 

4:5 Arbetsgrupp Kommunen   Inget  
 
4:6 Distriktet    
  
 
4:7 Info/PR och Hemsida 

 Hur man går med i träningsgrupp information ska bli tydligare på hemsidan  

 Distriktsstyrelsen har tagit fram en övergripande broschyr för alla lokalklubbar i distriktet, vilken 

i första hand är tänkt som en rekryteringsbroschyr för nya medlemmar.  Vi länkar på hemsida 

och lägger upp på facebook Danielle/Emma 

   
 

§ 5 Beslutsfrågor    inga 
 
 
§ 6 Skrivelser   inga 
 
 
                                                                          
§ 7 Övriga frågor  
 

 Verksamhetsberättelsen genomgicks kort. Danielle & Lotta uppdaterar och mailar ut slutlig 
version för revidering senast 31 januari. 
 
 

§ 8 Nästa möte   Årsmöte 11 februari kl 10:00  
  
§ 9 Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
…………………………..                           …………………………….   
Lis-Lotte Andersson   Danielle Braender   
Lislotte Andersson, Ordförande    Sekreterare  


