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Närvarande:  
Mattias Widenstjerna (ordförande), Cecilia Uddman, Robert Kling, Bettan Bergström, Thomas Cronhamn, Else 

Marie Lundin, och Louise Stihl  
 

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  

Resultat för året är 250 000 – 260 000 kr mindre än i fjor pga renoveringen av köket. HUG har gjort ett hästajobb 

varför kursintäkterna är ungefär desamma som föregående år trots coronan etc.  
 

4.2 HUG  

Louise redogör för HUGs arbete. Den agilityinstruktör som gick utbildning och inte fullföljde sitt kontrakt har hört 

av sig och sagt att hon kan fullfölja inom ett år. HUG tycker det ska tillstyrkas. Styrelsen tillstyrker att kontraktet 

förlängs.  

 

HUG har stort tryck på valp och nybörjarkurser men också fortsättningskurser. HUG behöver hjälp med att 

prioritera. Vilken slags kurser ska prioriteras? Fortsättningskurser för att behålla medlemmar eller valpkurser för 

att tillgodose den marknaden. Just nu känner HUG att de inte kan behålla sina medlemmar pga att det är för få 

aktivitetskurser.  Diskussion om vad som är bäst eller hur klubben ska göra. Problemet är för få instruktörer. 

Styrelsen föreslår att Hug ska försöka prioritera fortsättningskurser.  
 

4:3 TK 

Inget att rapportera.  
 

4.4 Agilityn  

Inget att rapportera.  
 

4:5 Markan/Kansliet/Fastigheten 

Styrelsen är överens om att stugan kan öppnas inom kort men städningen måste lösas. Personer i riskgrupp ska 

då rekommenderas att inte uppehålla sig i stugan utan endast utnyttja den för toalettbesök. 

 

Vad gäller inköpsansvarig så kan Lotta och Robert lösa det över sommaren.   
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Det har kommit förfrågan om kod in till stugan. Styrelsen har tidigare fattat beslut om att styrelse, TK och 

instruktörer ska ha tillgång till kod. Styrelsen är medveten om att koden lätt sprids och att koden måste bytas 

med jämna mellanrum.  

 

Jannicas kontrakt går ut den 31 juli 2020 och styrelsen ser gärna att hon förlänger om hon vill. 

 

4.6 Distriktet 

Cecilia informerar.  

 

4:7 Info/PR och Hemsida 

Klubben har fått ett ny silversponsor – Spoil your dog. Else-Marie lyssnade på informationen till ideella 

föreningar från Malmö stad igår. Malmö stad ger anstånd med betalning av hyror och det fanns annan stöd att 

få.  

 

Trixtävlingen blev till slut mycket populär och en hel del hade titta på vinnaren.  

 

5. Beslutsfrågor    

Inget att anföra.  

 

6. Skrivelser   

Inget att anföra. 

 

7. Övriga frågor  
 

7.1 Medlemsfråga 

Distriktet har skickat medlemsfrågan vidare till det centrala och därefter har inget hänt.  

 

8. Nästa möte   

Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas den 19 augusti 2020, ca kl 19:00.   

 

9. Mötet avslutas 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Mattias Widenstjerna, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare  

 


