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Närvarande:  

Else-Marie Lundin (vice ordförande träder in i ställer för ordförande pga sjukdom), Cecilia Uddman, Robert Kling, 

Louise Stihl, Pia Asp, Thomas Cronham 

 

1. Mötets öppnade 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

Valberedningen deltar och presenterar de nya stadgarna angående valberedningens arbete samt den enkät de 

gjort på styrelsen.   

 

2. Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes.  

 

4. Godkännande av tidigare mötesprotokoll  

Tidigare mötesprotokoll godkändes.  

 

4. Rapporter  

 

4.1 Ekonomi  

Robert håller på att arbeta med att lämna in uppgifter till kommunen angående deltagande. 

Likt tidigare har klubben ca 100 000 kr mindre på kontot än i fjol. Idag står det 625 000 kr på kontot i fjol var det 

716 000 kr. Troligtvis beror minskningen på köksrenoveringen. Diskussion om Malmö stads regler för olika 

föreningar och hur klubben skulle kunna få fler yngre medlemmar och på så sätt få mer bidrag.  

 

4.2 HUG  

Det pågår fortfarande lite kurser trots vädret. Det har förekommit en missnöjd kursare som var jätteupprörd 

eftersom hon kände sig nedprioriterad. Kursaren erbjöds en timmes grattis privatlektion som kompensation. 

Bakgrunden till problemet var en kurs med en stor andel problemhundar. HUG kommer att hjälpa till om det 

uppstår fler kurser då det blir många problemhundar.  

 

HUG har nu två färdiga agilityinstruktörer. Louise går kurs för Brandel. Else-Marie har erbjudits utbilda sig till 

rallylydnadsinstruktör.  

 

Instruktörerna ska få en kurs för Brandel i julklapp.  

 

4:3 TK 
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TK har hållit de tre tävlingar som skulle gått i våras. TK överväger att revidera barometern pga nya regler. 

Brukslydnadsgruppen ska ha en träningstävling den 7 november 2020.  

 

Styrelsen undersöker om det går att använda MCR gamla ridhus.  

 

Diskussion om markfrågan i Vomb och att vi ska stöta på länsstyrelsen och kommunen.  

 

4.4 Agilityn  

Det pågår agilitykurser men i träningsgruppen är det endast tre aktiva. Förhoppningsvis blir det bättre till våren.  

 

4:5 Markan/Kansliet/Fastigheten 

Markan fungerar någorlunda med hänsyn till coronarestriktionerna. Eftersom restriktionerna för 70åringar 

förändrats så förändrar klubben sina regler och stryker restriktionerna för dem.  

 

Det är troligtvis ett läckage i annexet. Stellan har tittat på det och ska återkomma.  

 

Trivselreglerna genomgås och antas. Ska skickas med infobrevet till medlemsmötet  

 

4.6 Distriktet 

Kolla om Bettan vill åka på distriktmötet annars åker Robert  

 

4:7 Info/PR och Hemsida 

Diskussion angående Instagram och Louise överväger att ordna ett konto efter corona 

 

Lokaltidningen hade ett mycket trevligt reportage om klubbens 80 års jubileum.  

 

5. Beslutsfrågor    

Beslutades att trivselreglerna antas och kommuniceras med medlemmarna.  

 

6. Skrivelser   

Inget att anföra. 

 

7. Övriga frågor  

 

7.1 Medlemsfråga 

Medlemsfrågan som ligger hos distriktet har inte rört på sig. Mattias har påmint men inget har hänt.  

 

7.2 Diskussion om mål  
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Pia har arbetat fram målprotokoll. Bestämmer att vi ska målmöte den 17 november kl 18:00.  

 

7.3 Skolan  

Realgymnasiet har en hundutbildning och de vill låna apellplan. Kontraktsförslaget som gavs var för långtgående 

så de erbjuds att bli medlemmar och nyttja lokalerna. Robert förhandlar med dem.  

 

7.4 Julmarknad 

Beslutas att julmarknaden och inte ska hållas i år pga corona. Avvaktar beslut om annandagsfirande.  

 

8. Nästa möte   

Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas den 3 december 2020, kl 19:00.   

 

9. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Else-Marie Lundin, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare  

 


