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Närvarande:  

Louise Stihl, Pia Asp, Robert Kling, Lena Rafstedt, Jeanette Fridh, Cecilia Uddman, Lena Rafstedt, Robert Kling, 

Thomas Cronham 

 

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  

Överskott om 78 000 kr per sista mars jämfört med 38 000 kr föregående år. Det är ett resultat som är 40 000 kr 

bättre. Det är 107 000 kr mindre i intäkter, dels på anmälningsavgifter till tävling, dels kursavgifter som minskat 

med 50 000 kr. På utgiftssidan har kostnaderna minskat med 147 000 kr jämfört med i fjol. Per siste april så har 

klubben likvida medel om 629 000 kr jämfört med 511 000 kr i fjol. 2019 har klubben 682 000 kr i likvida medel 

så klubben har nästan tagit igen vad det kostade att renovera markan. 

 

Klubben har tappat på kursverksamheten och det synes inte beror på antalet kurser utan det kan bero på färrde 

kursdeltagare eller billigare kurser.   

 

 

4.2 HUG  

Det har hållits ett HUGmöte och på detta diskuterades onlinekurser. Kön till kurserna är väldigt lång så det finns 

ett stort behov av kurser. En ny instruktör är färdig till sommaren. HUG letar ständigt efter lämpliga 

instruktörskandidater. 

 

4:3 TK 

Thomas har arbetat med att ta reda på klubbens pistoler och gjort en förteckning över det. Han har lagt en 

förteckning i dropbox. Arbetet är inte klart och Thomas arbetar vidare.  

 

TK har inte haft några möten. TK hade hyrt mark för tävling och klubben fick en del av hyran tillbaka.  
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Pia och Thomas har arbetat med hur TK ska arbeta i framtiden, se dokument i dropbox. De har kommit fram till 

att det ska finnas ett bruksTK och ett TK till som träffas med bruksTK ca 2 ggr om året då man kan bestämma 

tävling, gemensamma riktlinjer etc. De har tagit fram en excel över vilka gemensamma aktiviteter/nyttigheter 

som alla olika träningsgrupper behöver samt när samordning behövs. Diskussion om det upparbetade förslaget 

samt diskussion om hur man kan få träningsgrupperna att samarbeta mer.  

 

Diskussion hur vi går vidare. Beslutas att överväga förslaget till nästa möte och sedan ta fram en plan hur det 

kan arbetas in i grupperna.  

 

4.4 Agilityn  

Robban har försökt komma i kontakt med Ing-Marie som har kört igång en träningsgrupp i Agility men Ing-Marie 

har inte varit där på de träningar som varit. Träningsgruppen verkar dock fungera som den ska. Diskussion om 

hur man kan få igång agilityn. Robban ska ta fram en förfrågan till agilityintresserade  

 

4:5 Markan/Kansliet/Fastigheten 

Läckan i annexet är lagad.  

 

Louise och Robban har  gjort en lista över saker som behöver göras, tex fixa taket, rensa stuprören, fixa grillen, 

plantera mer växter etc. Louise gör en lista och sedan får det skickas ut till grupperna för fix eftersom vi intefår 

träffas.  

 

Markan och kansliet fungerar som det ska. Beslutas att städfirman ska städa ur annexet. 

 

4.6 Distriktet 

Inget att rapportera 

 

4:7 Info/PR och Hemsida 

Lena och Else-Marie ska träffas i stugan och gå igenom info/PR. 

 

5. Beslutsfrågor    

Cecilia tar kontakt med länsstyrelsen ang markfrågan.  

 

6. Skrivelser   

Inget att anföra. 

 

7. Övriga frågor  

 

7.1 Rally/specialsök 
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Beslutades att lägga till rally och specialsök i dagordningen. 

 

7.2 Kontaklista 

Louise arbetar med denna.  

 

7.2 Ansvarsområden 

TK – Thomas 

HUG – Louise 

Specialsök – Pia  

Rally – Frida  

Info/Pr/Sponsor – Lena 

Agility – Robert  

Fastigheten – Louise  

GDPR - Jeanette 

 

7.3 Arbetsbeskrivning avseende arbetsområdena och organisationsschema 

Louise har tagit fram en mall ang arbetsbeskrivning för ovanstående områden. 

 

7.4 dropbox/facebook/hemsida 

Alla ska ha tillgång till dopbox. Louise och någon mer ska ha tillgång till facebook och hemsidan. 

 

7.5 Målarbete 

Diskussion om målarbete. Alla ska gå igenom måldokumentet till nästa gång.  

 

8. Nästa möte   

Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas på följande datum: 8 april, 5 maj och 31 maj 2021. Noteras att 

det är medlemsmöte den 12 juni 2021 (om det går pga corona).     

 

9. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Louise Stihl, Ordförande   Cecilia Uddman, Sekreterare  

 


