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Närvarande:  

Louise Stihl, Robert Kling, Frida Hemby, Lena Rafstedt, Cecilia Uddman, Robert Kling, Thomas Cronhamn, 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  

Tillgångar per sista juli är 871 000 kr jämfört med 853 000 kr men klubben har fortfarande inte betalt 

renoveringen om ca 60 000 kr. På Swedbank finns 275 000 kr . Vad gäller kursverksamheten hade klubben den 

siste juli i fjol dragit in  ca 300 000 kr jämfört med i år ca 225 000 kr. Detta kommer att ge ett minusresultat om ca 

50 000 kr. Medlemsantalet har ökat med drygt 15 medlemmar.  

 

Malmö stad ska ändra sitt rapportsystem för föreningar efter årsskiftet och Lena har gått på utbildning i detta. 

Det ska rapporteras 2 gånger om året för att få bidrag. Rapportsystemet måste synkas med studiefrämjandets 

rapporter.  

 

4.2 HUG  

HUG har haft ett möte efter sommaren. HUG har fått in 5 intresseanmälningar för att bli instruktörer och klubben 

försöker få instruktörsutbildningen på klubben. HUG kommer att hålla en instagramtävling. Pröva på tillfälle för 

ungdomar mellan 12-18. Det är långa köer 116 valpkurser, 117 grundkurs, 69 spårkurs, 96 nosework.  

 

Jannica och Louise jobbar på en onlinekurs.  

 

4:3 TK 

TK har inte haft möte sedan sist. Tävlingarna kör igång nu och det är tävling ungefär varannan helg. Efter det så 

ska TK har möte och gå igenom 

 

Louise ska försöka hitta om hon kan prata med någon på Björnstorp.  
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Specialsök är en ny grupp med ca 10 medlemmar som precis har startat upp och Tomas och Lotta var där och 

informerade dem om hur det fungerade och att de ska bjudas in till TK.  

 

4.4 Agilityn  

Tomas och Pia ska försöka bjuda in agility till informationsmöte. 

 

4:5 Rally/nosework/specialsök  

Specialsök är en ny grupp med ca 10 medlemmar som precis har startat upp, se ovan.   

 

Rally har två grupper. Rally behöver lite nya skyltar och skylthållare och Tomas  och Frida ska träffa dem och 

informera om vad som gäller.  

 

4:6 Markan/Kansliet/Fastigheten 

Städning pågår.  

 

Markan är påfylld. Klubbstugan är målad och ruttna plankor är bytta. Anslagstavlan på gaveln är borttagen.  

 

Lotta och Louise har rensat i rabatterna. Louise arbetar också på att ta fram en ny grill men det är ett projekt.  

 

4.7 Distriktet 

Cecilia deltog på distriktets årsmöte. Inget särskilt att rapportera.  

 

4:8 Info/PR och Hemsida 

Lena och Else-Marie har gått igenom de stora sponsorerna och Lena har visst grepp om dem men kommer att 

behöva stöd pga att hon ska opereras. Frida kommer gå in och stötta Lena och vara med och stötta de stora 

sponsorerna som Arken och Evidensia.  

 

5. Beslutsfrågor    

Inget att anföra. 

 

6. Skrivelser   

Louise och Cecilia besvarar mail om parkering. 

 

7. Övriga frågor  

 

7.1 Hundens dag 

Louise vill ordna något på Hundens dag och har försökt bjuda in olika hundorganisationer. Beslutas att göra det 

den 18 september 2021 
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7.2 Arbetsdag  

Stugfixardag den 26 september kl 10:00 

 

8. Nästa möte   

Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas på följande datum: 4 oktober, 26 oktober, 24 november, 16 

december. Samtliga möten kl 18:00. Noteras att det är medlemsmöte den 13 oktober 2021 kl 19:00.     

 

9. Mötet avslutas 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Louise Stihl, Ordförande   Cecilia Uddman, Sekreterare  

 


