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Närvarande:  

Mattias Widenstjerna (ordförande), Cecilia Uddman, Jeanette Fridh, Robert Kling och Else-Marie Lundin,  

 

 

Inledningsvis deltog valberedningen bestående av Eva-Lena Cronhamn och Eva Engeln Persson på 

sammanträdet för att undersöka hur styrelsen känner inför nästa år.  

 

 

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 755 000 kr på bank och det är 110 000 kr mer än i fjol. Beror nog på sena utbetalningar. 

Kursintäkterna är 330 000 kr jämfört med i fjol då intäkterna var 296 000 kr i fjor. Resultatet är lite plus jämfört 

med i fjol.  

 

Föregående möte beslutades att instruktörernas arvode till 300 kr per gång samt att kurserna ska höjas till 1500 

kr och 1700 kr.  

 

4.2 HUG  

Se protokoll från HUG. Instruktörerna vill att valpkurserna ska vara 1,5 h istället för 2 h 15 min eftersom valparna 

inte orkar. Styrelsen förordar att om någon instruktör vill ha kurs lite längre så bör det vara ok.  

 

Sund med hund är en kurs som man kan gå utbildning i. Det innebär att man sedan kan hålla kurser på klubben i 

detta. Noteras kan att det berättigar till friskvårdsbidrag. Jannike, Tereze och Louise vill gå kursen som kostar 

7 500 kr. Styrelsen tillstyrker att Louise Stihl skickas på utbildning i Sund med hund 

 

4:3 TK 

Daniel Widmark vill bli tävlingsledare med A-behörighet i skydd. Styrelsen tillstyrker att han går utbildningen.  
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TK har inte lämnat gruppuppgifter till studiefrämjandet.  

 

Fått erbjudande att hyra ridhuset i Vellinge. Det får plats en kurs och en träningsgrupp samtidigt eller tex två 

kurser. Det hade kostat klubben 1000 kr per kväll i veckan så ca 12 000 kr för en period. Styrelsen är positiv och 

HUG och TK ska tillfrågas.  

 

4.4 Agilityn  

Agilityn kommer ha ca 600 startar på sin tävling i september. 

 

4:5 Markan/Kansliet/Fastigheten 

Tereze har lämnat förslag till hur markan ska gå med vinst. Det är viktigt att dörren är låst och stängd när det inte 

är någon i stugan. Låset låser sig nu automatiskt när någon går ut från stugan. Övriga förslag blir för svår 

applicerbara. 

 

Vad gäller kansliet så arbetar Jannica med att uppdatera hemsidan.  

 

Louise har lämnat förslag på åtgärder. Robert meddelar henne om vad hon får lov att göra. Beslutas att en del 

åtgärder ska göras 2019/2020 och planera köket 2020.  

 

4.6 Distriktet 

HLR-utbildning – HUG får bestämma vilka som ska åka.  

 

Distriktsmöte den 18 september 2019. Jossan och Cecilia åker.  

 

4:7 Info/PR och Hemsida 

Else-Marie redogör för sponsoraktiviteter. Limhamns tidning vill att vi skriver lite för deras årsbok. Agilitytävlingen 

kommer att annonseras via press och facebook.  

 

Förfrågan om sponsring till VM mästerskap för Schäfer. Klubben har idag en regel att om du blir kvalificerad till 

SM så får varje medlem 2 000 kr i resebidrag. Styrelsen beslutar att rasVM jämställs med SM och då har man 

rätt till resebidrag. Detta gäller framöver.  

 

5. Beslutsfrågor    

Inget att anföra. 

 

6. Skrivelser   

Det har inkommit skrivelse från allmänheten angående aktivitet på klubben avseende frivillig försvarsövning. 

Styrelsen har sökt vederbörande utan att få tag i hen.  
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7. Övriga frågor  

Inget att anföra.  

 

8. Nästa möte   

Medlemsmöte den 9 oktober 2019 kl 19:30.  

Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas den 2 oktober 2019 kl 19:00.  

  

9. Mötet avslutas 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Mattias Widenstjerna, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare  


