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Närvarande:  
Mattias Widenstjerna (ordförande), Cecilia Uddman, Else-Marie Lundin, Ing-Marie Lindberg, Jeanette Fridh, 

Robert Kling, Hanna Tomasson, Anna Ullman  

 

1. Mötets öppnade 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes.  

 

4. Godkännande av tidigare mötesprotokoll  

Tidigare mötesprotokoll godkändes.  

 

4. Rapporter  

 

4.1 Ekonomi  

Klubben har 628 000 kr i likvida medel i fjor var det 655 000 kr så det är 17 000 kr mindre. Kurserna i fjor hade 

klubben in ca 130 000 kr och i år endast ca 75 000 kr. Jämnar troligtvis ut sig under året för det verkar vara lika 

många kurser igång.  

 

4.2 HUG  

Vad gäller milersättning håller Robert på att kolla upp det.  

 

Styrelsen är positiv till klubbdag och tycker det är ett trevligt initiativ men det måste vara på ett datum då 

apellplan är ledig. Det är mycket tävlingar i vår och andra arrangemang så det kan vara så att det är svårt att 

hitta datum i vår.  

 

4:3 TK 

Diskussion om frågorna som togs upp på TK-mötet.  

 

4.4 Agilityn  

Agilityn behöver förnya sin hinderpark; nytt däck utan ram, sandsäckar, delbara bommar, hoppbommar. 

Styrelsen tillstyrker att det inköps eftersom det ryms inom budget.  

 

Agility ska ha work-shop med Mikaela Holegård. 

 

Ny medlem Isabella Viebke vill bli instruktör och behöver då gå instruktörsutbildning A1 som går i Råådalen. 

Isabella tävlar själv i klass 3. Hon kommer att skriva på kontrakt. Styrelsen tillstyrker.  
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Det finns två agilitychampions som inte sitter på väggen. Styrelsen påpekar att de ekipagen ska upp-

märksammas, få tennfat och sättas upp på väggen. Priskommittén får dela ut detta i normal ordning eftersom 

agilityn beslutat om det.  

 

4:5 Markan/Kansliet/Fastigheten 

Arbetsdag beslutas till den 27 april 2019 kl 10:00.  

 

Mattias redogör för tankar om medlemsaktivitetsgrupp som ordnar filmkvällar, hundpromenader. Hanna funderar 

på det och pratar med Sandra och försöker engagera Louise.  

 

Tereze ser över priserna i markan.  

 

En av lamporna kommer att riktas om för grannarna har klagat.  

 

4.6 Distriktet 

Cecilia och Josefine åker på distriktets årsmöte 20 mars 2019. 

 

4:7 Info/PR och Hemsida 

Hanna Tomasson går in i Info/PR och sponsorgruppen. Evidensia är sponsorer även fortsättningsvis. Gruppen 

kommer att försöka marknadsföra Broklippet.  

 

5. Beslutsfrågor    

Inget att anföra. 

 

6. Skrivelser   

Det har inkommit skrivelse från en boende på Sibbarp. Mattias har sökt mannen samt har Cecilia skickat en 

förfrågan till Malmö stad angående vad som gäller.  

 

7. Övriga frågor  

 

8. Nästa möte   
Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas den 8 april 2019 kl 19:00.  

  

9. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  
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…………………………….  ……………………………. 

Mattias Widenstjerna, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare  


