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Närvarande:  
Louise Stihl, Robert Kling, Frida Hemby, Lena Rafstedt, Jeanette Fridh, Cecilia Uddman, 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 färre 

kursdeltagare eller billigare kurser.   
 

4.2 HUG  

HUG ska gå ut på facebooksidan och söka efter instruktörer. Av mellan 25-18 instruktörer så är det endast 6-7 

aktiva. Två är dock ursäktade pga riskgrupp. Det är bäst om instruktörsutbildningen kan ske på klubben pga att 

det blir billigare.  
 

4:3 TK 

TK kommer hålla första möte sedan oktober på måndag. TK kommer att titta över tävlingar till nästa år. Det ska 

vara inlämnat 29 maj 2021. Thomas har flaggat om att han vill prata organisation på det mötet. 
 

Markfrågan  i Vomb är fortfarande inte löst. 
 

4.4 Agilityn  

Det är problem med att Therese och Py inte vill starta en träningsgrupp för närvarande. 

 

Frida har varit på föreläsning i Hoopers och de ska ev hålla utbildningskurs för redan utbildade instruktörer i 

agility, förhoppningsvis i juni. 
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4:5 Rally/nosework 

Inget att rapportera. 
 

4:6 Markan/Kansliet/Fastigheten 

Taket kommer att lagas i majmånad.   

 

Louise håller på att titta på en ny grill för den gamla håller på att ge upp. Kostnaden är ca 10 000 – 20 000 kr  
 

4.7 Distriktet 

Inget att rapportera 

 

4:8 Info/PR och Hemsida 

Lena och Else-Marie håller på att gå igenom så att Else-Marie kan överlämna sina saker.  
 

5. Beslutsfrågor    
Cecilia har inte fått tag i länsstyrelsen.   
 

6. Skrivelser   

Inget att anföra. 
 

7. Övriga frågor  

7.1 Arbetsdag 

Det är inte så många anmälda. Louise påminner och gör en prioritetsordning.  
 

7.2 Medlemsmöte 

Beslutas att det ska kallas till medlemsmöte med brasklappen att det kan ställas in och flyttas fram beroende på 

vilka restriktioner som meddelas 17 maj 2021. 
 

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  

 


