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Närvarande:  

Mattias Widenstjerna (ordförande), Cecilia Uddman, Robert Kling, Bettan Bergström, Pia Asp, Thomas 

Cronhamn 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 och de ansvarsfrågor som bestämdes på konstituerande mötet diskuterades.  

 

4. Rapporter  

 
4.1 Ekonomi  

Kostnaden för köket är betalt till Ikea och ett a conto om 10 000 kr är betalt till byggaren.  

 

I februari kom det in 55 000 kr i kursavgift jämfört med 17 000 kr i fjol. Annars inget att rapportera.  

 

4.2 HUG  

HUG arbetar med att ta fram nya  kursupplägg. Ronald Kröger håller föredrag på klubben den 20 april 2020 

angående hundens nos.  

 

4:3 TK 

TK har möte imorgon. Nästa tävling är spårtävling den 21 mars 2020 på Revinge. Det är 10 anmälda. Lydnaden 

sker på eftermiddagen på klubben.  

 

Thomas tycker det ser lite bättre ut på markfronten i Revinge för tillfället och de har fått mark till tävlingar där 

men det kostar ca 6 000 kr för tre helger.  

 

Mattias har fortsatta kontakter med länsstyrelsen och kommunen angående marken i Vomb. Håkan har 

kontakter med Sydvatten och försöker få vatten därigenom.  

 

4.4 Agilityn  

Bettan har tagit kontakt med Py. Agilitysektorn består av Py och Hanna. De arbetar på att utveckla sektorn.   
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4:5 Markan/Kansliet/Fastigheten 

Köksrenoveringen har påbörjats. Budgeten för renoveringen av elen i köket är 24 000 kr. Elektrikerna har 

erbjudit sig att uppdatera hela elskåpet för stugan för 12 000 kr utöver de 24 000 kr.  

 

Det skedde utrangering i markan i samband med tömning vilket kommer påverka budgeten för markan.  

 

4.6 Distriktet 

Distriktet har årsmötet den 18 mars 2020. Cecilia åker dit.  

 

4:7 Info/PR och Hemsida 

Inget att anföra men förhoppningsvis blir det bättre information angående tävlingar i framtiden nu när TK är 

representerade i styrelsen.  

 

5. Beslutsfrågor    

Styrelsen beslutade att byta ut elen i elskåpet för hela stugan för 12 000 kr för arbetet plus kostnaden för 

material i samband med att elen i köket renoveras.  

 

6. Skrivelser   

Inget att anföra 

 

7. Övriga frågor  

 

7.1 Styrelsekommunikation och kommunikationsvägar 

Diskuterades hur styrelsen ska kommunicera framöver. Beslutades att försöka hålla extra möten om det kräver 

istället för att sköta det via messanger och e-post. Beslutades att ta fram en lista på vilka som har behörighet till 

de olika social medier samt kommunikationskanaler.  

 

7.2 80-års-jubileum 

Pia och Else-Marie startar upp 80 års jubileum kommittén.  

 

7.3 Sponsor 

Vissa sponsorer har hoppat av så det behövs fler sponsorer. Sponsorkommitten består nu av Else-Marie, Eva 

Wallberg, Tereze och Ingrid Dahlqvist.  

 

7.4 Arbetsdag  

Beslutades att kalla till arbetsdag den 19 april 2020 kl 10-14.  
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8. Nästa möte   
Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas den 22 april 2020, ca kl 19:00.  

 

9. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Mattias Widenstjerna, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare  


