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Närvarande:  

Mattias Widenstjerna (ordförande), Cecilia Uddman, Robert Kling, Louise Stihl, Jeanette Fridh. Via telefon deltar  

Else-Marie Lundin och Pia Asp 

 

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 666 000 kr på kontona vilket är ca 80 000 kr mindre än i fjor. Klubben borde göra ett resultat om – 

100 000 kr i år. Det är köksrenoveringen som gör det men det är ett bättre resultat än förväntat. Kursintäkter om 

391 000 kr jämfört med ca 353 000 kr i fjol. Det finns fortfarande en utestående skuld om 36 000 kr för arrendet. 

En mycket bra arbete gjort av alla sektorer och då särskilt HUG. Det kan dock komma mindre pengar från 

studiefrämjandet nästa år om träningsgrupperna har haft färre träffar.  

 

4.2 HUG  

HUG har haft rekordmånga kurser i år. Instruktörerna är sugna på att hålla kursen. Det är god stämning i HUG 

just nu. Agilityinstruktörerna är klara. Louise Stilh ska gå onlinekurs för Maria Brandel. Hon ska dela med sig av 

kursen till alla instruktörer.. HUG diskuterar att skicka någon till steg 2 i instruktörsutbildning. Diskussion om 

åldersspannet för valpkurs jämfört med grundkurs.  

 

4:3 TK 

TK har haft lägre- och högre spår- samt rapporttävling. De tävlande respekterade reglerna. Rallytävling i helgen. 

Lydnads- och apelltävling i spår. 

 

Diskussion angående tävlingen lydnads- och apelltävlingen och antalet tävlande och hur det kan lösas.   

 

4.4 Agilityn  

De två agilityinstruktörer som var under utbildning är nu klara.   
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Agilitygruppen vill ha vissa hinder i IPOcontainern så att de kan använda dem när de tränar. Styrelsen har inga 

synpunkter om träningsgrupper gör så men det är på agilityns ansvar. Kan de avvara vissa hinder som de inte är 

så rädda om så är det ok. Behöver agility nya hinder framöver pga ändrade regler får de ansöka om pengar från 

styrelsen.  

 

4:5 Markan/Kansliet/Fastigheten 

Inköpsansvarig saknas. Just nu är det vissa medlemmar som ser till att det handlas in. Just nu funkar det inte så 

bra. Det finns en lösning via sponsorhuset där man kan handla online och fraktfritt. Robert undersöker saken 

närmare.  

 

Sundgymnasiet vill låna stugan och apellplan på torsdagar och fredagar mellan 9-15. Styrelsen tillstyrker men de 

får vara beredda att flytta på sig om klubben behöver stugan. Det är Robert som har kontakt med dem.  

 

Det får fortfarande inte förekomma försäljning inne i stugan på tävling. Den ansvarige bestämmer om det ska 

flyttas ut eller om det ska ske genom fönster.  

 

HUG har fattat beslut att instruktören får ha teorilektion inne om instruktörer vill. En deltagare per hund och 

instruktören bestämmer var folk ska sitta.  

 

Styrelsen beslutar att de regler som har gällt sedan tidigare alltjämt ska gälla dvs att ingen träningsgrupp får ha 

eget kaffe på klubben. Styrelsen menar inte att man inte får ta med t ex uppflyttningskaka eller matsäck men det 

som finns till försäljning ska köpas i klubbstugan. Else-Marie Lundin reserverar sig mot beslutet.  

 

4.6 Distriktet 

Inget att anföra.  

 

4:7 Info/PR och Hemsida 

Lokaltidningen kommer ha ett större reportage om klubben den 3 oktober då det är 80 års jubileum. Else-Marie 

drar i Sydsvenskan. Else-Marie drar i andra media också. Diskussion om Mattias ska filma en snutt och lägga ut 

på 80 års dagen.  

 

5. Beslutsfrågor    
Inget att anföra.  

 

6. Skrivelser   

Inget att anföra. 
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7. Övriga frågor  
 

7.1 Medlemsfråga 

Den äldsta medlemsfrågan har klubben äntligen fått svar från distriktet trots att klubben påmint dem åtskilliga 

gånger. Ingenting har gjorts från distriktet. Mattias meddelar medlemmarna.  

Den medlem som fått kritik från andra medlemmar har sagt att hon ska sluta och byta klubb. Trots det har 

medlemmen dragit igång en träningsgrupp. Diskussion om styrelsen ska göra något åt det. Beslutas att lämna 

det därhän tills vidare.  

Diskussion om den tredje medlemsfrågan. Saken kommer hållas under uppsikt.  

 

7.2 Måluppföljning 

Styrelsen håller möte den 15 oktober 2020 kl 19 

 

7.3 Medlemsmöte¨ 

Styrelsen beslutar att ställa medlemsmötet i oktober pga Corona. Cecilia tar fram en stomme på utskick till 

medlemmarna  

 

8. Nästa möte   

Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas den 22 oktober 2020, ca kl 19:00.   

 

9. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Mattias Widenstjerna, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare  

 


