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Närvarande:  

Mattias Widenstjerna (ordförande), Cecilia Uddman, Ing-Mari Lindberg, Robert Kling, Josefin Börjesson och 

Else-Marie Lundin 

 

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  

Årsbokslutet är nästan klart. Lite finjusteringar kvarstår. I fjol hade klubben ett resultat om ca 60 000 kr. I år är 

resultatet ca 76 000 kr. Resultatet är sålunda bättre än i fjol. Medlemsavgifterna är lägre än i fjol. Kurs- och 

träningsavgifterna är marginellt lägre än i fjol. Bidragen från studiefrämjandet är en bra intäktskälla och det är 

viktigt att redovisningarna sker. Markan går sämre men det kan bero på en trasig frys som resulterade i att tex 

glass finns slängas. Intäkterna är något sämre än i fjol men kostnaderna är lägre.  

 

Klubben har 1,2 miljoner kr i tillgångar varav ca 1,1 miljoner kr på bank.  

 

4.2 HUG  

HUG hade möte den 27 jan 2020 och protokollet är inte klart. Robert deltog på mötet och berättar att utbildningar 

diskuterades. HUG diskuterade om klubben skulle hålla intensivkurs för valp för att beta av kön.  

 

Styrelsen diskuterade intensivkurs och frågan om kvalitén kan upprätthållas vid intensivkurs. Styrelsen ser fram 

emot HUGs förslag. Finns ett behov av ytterligare instruktörer.  

 

4:3 TK 

Inget att rapportera.  

 

4.4 Agilityn  

Inget att rapportera.  
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4:5 Markan/Kansliet/Fastigheten 

Mattias och Cecilia träffade kommunen den 23 januari 2020 angående det sökta polistillståndet för det som inte 

ingår i markavtalet. Kommunen har inte bestämt sig men det lutar åt att klubben får markavtal för hela området 

innanför stenarna samt ska kommunen presentera en lösning för appellplan. Det var ett mycket positivt möte.  

 

Diskuteras storstädning. Else-Marie kollar med en städfirma.   

 

Louise och Lotta drar i renoveringen av köket och de planerar för fullt. De kommer att lägga ett förslag till 

årsmötet.  

 

4.6 Distriktet 

Distriktet har årsmötet den 18 mars. Frågan om vem som ska åka bordläggs tills vidare. 

 

4:7 Info/PR och Hemsida 

Julmarknad var den 15 december 2019. Det var mycket folk och Radio Malmöhus var på plats. De flesta 

tidningar hade en blänkare om det.  

 

5. Beslutsfrågor    

Inget att anföra. 

 

6. Skrivelser   

Inget att anföra 

 

7. Övriga frågor  
 

7.1 Markfrågan  

Mattias och Håkan träffade länsstyrelsen angående Vomb. Länsstyrelsen anser att klubben inte har tillstånd att 

ha marken ner mot sjön. Frågan är inte löst. Klubben uppfattar det dock som om beslut ännu inte är fattat om 

klubben kan använda marken ner mot sjön (fram till travbanan). Vidare hänvisar länsstyrelsen till kommunen och 

kommunen hänvisar till länsstyrelsen vilka som kan ge tillstånd till att använda marken. Tanken är att det ska till 

ett möte mellan kommunen, klubben och länsstyrelsen. Mattias jagar både kommunen och länsstyrelse för att få 

till ett möte.  

 

7.2 Dropboxen 

Diskussion om vilka som har tillgång till dropboxen. Mattias är den som kan släppa in fler.  
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8. Nästa möte   
Beslutas att kommande styrelsemöte, som är konstituerade styrelsemöte, ska hållas den 15 februari 2020, ca kl 

11:00.  

  

9. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Mattias Widenstjerna, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare  


