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Närvarande:  

Mattias Widenstjerna (ordförande), Cecilia Uddman, Ing-Marie Lindberg, Jeanette Fridh, Robert Kling, Else-

Marie Lundin, Hanna Tomasson, Josefin Rääf Börjesson 

 

 

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  

Första kvartalet har klubben haft intäkter om 648 000 kr jämfört med 577 000 kr föregående år. Det har inköpts 

ett nytt hinder till IPO till en kostnad om ca 10 000 kr. Larmbevakningen skötts av Tempets och larmet skötts av 

Larmcentrat. De har förslagit att antingen tecknas ett avtal om 1 795 kr om året och då ingår bevakning alternativ 

kommer ut och tittar för ca 4 000 kr. Utöver det betalas ca 3 000 kr till larmcentrat. Beslutades att ta kostnaden 

om 1 795 kr om året i form av service  

 

Vad gäller begäran om körersättning så är det inte möjligt skattetekniskt. Robert förordar därför att höja 

instruktörernas arvode till 300 kr per gång. För att kompensera det beslutas att kurserna ska kosta 210 kr per 

tillfälle avrundat uppåt till jämt 100-tal kan kurserna höjas till 1 500 kr och 1 700 kr. Beslutades i enlighet med 

förslaget och ska verkställas inför höstens kurser dvs med kursstarter från augusti.   

 

4.2 HUG  

Anders Rylander slutar i HUG varför HUG måste utse ny sammankallande. Även agilityn söker en person som 

kan vara med i HUG.  

 

Ang körersättning, se ovan.  

 

4:3 TK 

Styrelsen föreslår att TK gör ett register med aktiva tävlingsledare, domare och tävlingssekreterare i respektive 

gren.  
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4.4 Agilityn  

Agilityns championats ska uppmärksammas på medlemsmötet. Agilityn har svårt att hitta sponsorer. De har 

kontaktat ett 50-tal bolag.  

 

Agilityn kommer ha ca 300 startar på sin tävling i september. 

 

4:5 Markan/Kansliet/Fastigheten 

Jannika Svensson har anställts som ny kanslist efter Sandra Winberg. Hon har även tagit en plats i HUG.  

 

Diskussion om att ta in en städfirma för att grovstäda stugan. Beslutas om att göra det. Mattias pratar med 

Tereze. Jeanette tar in en offert.  

 

4.6 Distriktet 

Robert var på distriktmötet den 22 maj 2019. Inget särskilt beslutades. Distriktet sponsrar med utbildning i HLR 

till två på varje klubb till klubbarna i Skåne. Utbildningen kommer att hållas i Malmö och övriga klubbar ska 

bjudas in. Robert föreslår datum till distriktet.  

 

4:7 Info/PR och Hemsida 

Diskussion om att lägga ut alla tävlingar till media. Alla grupper kan själva sätta upp på lappar på 

hundrastplatser etc. Diskussion om att det borde sitta anslag på klubben att det är tävlingen ca en vecka före 

tävlingen så att medlemmar, kursdeltagare och tränande får reda på det. Beslutades att Jannika ska sätta upp 

anslag inför tävling samt påminna instruktörerna att göra PR i kurserna. Jossan tar upp det i TK att 

träningsgrupperna ska göra PR för sina tävlingar  

 

Diskussion om klubbkläder.  

 

5. Beslutsfrågor    

Inget att anföra. 

 

6. Skrivelser   
Inget att anföra.  

 

7. Övriga frågor  

71. Skotträning  

Privatpersoner har klagat på skotträningen. Eftersom undersökning har det visat sig att det handlar om en 

apportkastare som används vid jaktträning och det är inte någon från klubben.  
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7.2 Robert har köpt in en ny mikrofon till studiefrämjandet vilket gör att de placerar sin högtalare här.  

 

7.3 Förfrågan från den som vann boxerkannan om klubben vill ha den som vandringspris till tävlande med boxer. 

Närmare instruktioner om statuterna kommer.  

 

8. Nästa möte   

Medlemsmöte den 12 juni 2019 kl 19:30.  

Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas den 28 maj 2019 kl 19:00.  

  

9. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Mattias Widenstjerna, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare  


