
Styrelse möte 2017-11-21

Närvarande: 
Gunilla Fredin, Else-Marie Lundin, Mattias Widenstjärna, Lise-Lotte Andersson, Robert Kling 
och Josefin Börjesson

1. Mötets öppnade
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. 

3. Godkännande av tidigare mötesprotokoll
Tidigare mötesprotokoll godkändes. 

4. Rapporter 

4:1 Ekonomi 
Klubben har 510 000 kr i likvida medel jmf 480 000 kr i fjor. 

4:2 HUG 
-Grundmodulen är nu bestämd att gå hos oss med start den 7 januari. Jag och Therse 
Svensson är anmälda i dagsläget. Frågan har gått ut på facebook samt lyfts på Tkmötet om 
fler är intresserade. 
-Vi har möjlighet att hyra ett litet ridhus på Malmö Ridklubb under vintern för 200 kr/timme 
och då lördagar 13.30-17.30 och söndagar 08.00-17,30. Möjlighet finns även att hyra 
Kongsmarken Anngility (där vi hade agilitykurs i vintras) för 150 kr/timme.
-Vi har hört av oss till Anna Lindelöf om hon vill komma och hålla något för instruktörerna. 
Har ännu inte fått svar från henne. -Diskussion har förts gällande Fortsättningskursen som vi 
testade under hösten. Vi har beslutat att ta bort den från kursutbudet igen då vi dels har för 
få instruktörer som kan hålla den samt att det är svårt att deltagare som matchar 
kursbeskrivningen vilket gör att kursen i för hög utsträckning måste anpassas och ändras 
under kursens gång. Vi diskuterar istället att satsa på en ren vardagslydnadskurs och en 
grundkurs för de som vill gå vidare med andra kurser/träningsgrupp. 
Danielle startar ny nosework kurs 13 dec.

4:3 TK
Inköp av pistol är på gång till IPO 6 mm. Finns 3 pistoler som behöver kollas i kassa skåpet.
Hanna Blomdell och Hanna Thomasson anmälda till tävlingsledare utbildning lydnad. Vicki 
Kvist  till bruks tävlingsledare.
TK beslutat att Lislotte Andersson blir tävlingsansvarig 2018.

4.4 Agilityn 
Ingmarie Lindberg och Robin Gringelstam går A2 utbildning
Bok har köpts in för att se om den är bra att använda på kurs



4:5 Markan/Kansliet/Fastigheten
 KPW tar ner mellan väggar i annexet. Våra medlemmar Jan-Åke, Stellan och David har lovat 
att se över fönster och dörr i styrelserum/ lektionssal samt fönster och vägg i cafeterian till 
våren.
Styrelsen informerat boxerklubben att de kan få låna stolar till Boxer VM. Eva-Lena o. Mattias 
håller idet.
Drop boxen behöver rensas och struktureras Lotta föreslog att Cecilia skulle kontakta Danielle 
för hjälp Lotta erbjuder sig att hjälpa till.

4:6 Arbetsgrupp kommunen
Ljuset på plankommer kommunen att ordna vi betalar ny armatur

4.7 Distriktet
Liten diskussion om hur styrelsen ser på sammanslagning klubbar, styrelsen ser inte detta 
som positivt.
Else Mari ansöker om distriktets satsning på 5000 kr. för nya kursupplägg. Se ovan HUG.
Klubben väntar på distriktets och studiefrämjandets hantering av dataskyddsförordningen.

4:8 Info/PR och Hemsida
Styrelsen menar att alla protokoll från de olika sektorerna skall skickas till kansli adressen, 
varefter dessa skall skickas till styrelse medlemmarna, samt läggas i drop boxen och på 
hemsidan.
Lotta menar att de informationsbrev vi tidigare gett ut borde ges ut 2-3 ggr. per år för att våra 
medlemmar skall veta hur klubben fungerar och vad som händer. 

5. Beslutsfrågor   
Inbjudan till medlemsmöte/årsmöte skall skickas med e-post.
Else Marie Lundin har för styrelsens räkning rätt att teckna sponsor avtal.

6.  Övrigt
Annandagsfirandet
Kommer bli ett extra medlemsmöte då styrelsen glömt att ta upp Lars Olssons rätt till en 
championatsring på förra medlemsmötet 
Emma har fixat två presentkort på workshop under 2018 till annandagsfirandet.
Lotta skänker kloklippnings kort
Eva Wallberg använder presentkort för att köpa in priser till lotteriet
Mattias och Vicky gör en musik quiss
Maten bestäms på nästa möte.
Julmarknadsdagen
Bord går att hyra för försäljning. 
Aktiviteter nosework genom Danielle, Uppletande står Lotta o Robert för.
Julklappar till aktiva medlemmar 200 kr. presentkort beslut tas på nästa möte om bensin eller 
emporia.

Nästa möte 
11 December kl.19.00
 


