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Närvarande:  

Pia Asp, Robert Kling, Frida Hemby, Cecilia Uddman, Thomas Cronhamn,  

 

 

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  

I oktober har klubben endast fått in 4 000 kr och kurserna är mer eller mindre slut. I fjol drog HUG in 420 000 kr 

och i år har det kommit in 390 000 kr. Det är 30 000 kr men ändå bättre än förväntat. Detta är ungefär som 

tidigare år. Med tanke på att det var 50 000 kr mindre i somras så det är jättebra resultat. Klubben har ca 

640 000 kr i likvida medel jämfört med 590 000 kr i fjor.  

 

4.2 HUG  

Det är inte anmäld någon till instruktörsutbildningen som Höganäs håller men Louise och Lotta ska träffas och se 

om klubben kan ha en i egen regi. Det blir billigare och förmodligen bättre.  

 

4:3 TK 

TK har haft möte och klubben har fått lite ny mark i Fulltofta. Den är inte optimal men funkar och all mark är 

tacksam. TK bestämde också att stryka en appellklasstävling på våren för klubben har ändå så mycket 

appellklasstävlingar.  

 

Daniel Widmark vill bli figurant i mondioring så han behöver ett rekommendationsbrev.  

 

4.4 Agilityn  

Agility har uttryckt önskemål om att få nya hinder och de har uppmanats att komma in med budget. Agility ska 

bjudas in till nästa styrelsemöte  
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4:5 Rally/nosework/specialsök  

Danielle Braender och Anna Erlandsson har varit på Helsingborgs SBK och lyssna på en dag och specialsök.  

 

Rally ska göra en inventering över skyltmaterial och ta fram ett budgetförslag så att de kan komma med 

önskemål på vad klubben behöver köpa in.  

 

4:6 Markan/Kansliet/Fastigheten 

Thomas har lagat diskmaskinen men det har klagats på att den inte diskar rent.  

 

Det har också slängts mycket tävlingsmat så det är viktigt att grupperna pratar med mig varandra så att det 

används. 

 

Luftvärmepumpen fungerar inte och det är förmodligen ett ledningsfel. Robban kolla med bauhaus vad det 

kostar att köpa och  installera nya  

 

4.7 Distriktet 

Distriktsmöte den 17 november 2021 på P7 i Revinge. Cecilia anmäler sig och åker.  

 

4:8 Info/PR och Hemsida 

Eva Wallberg skickade en redogörelse till Evidensia angående vilka sponsorpengar som använts när och Eva 

Wallberg har haft samtal med Evidensia angående sponsorfrågan. Sponsorgruppen skall överväga om Evidensia 

ska fortsätta som sponsorer, Kontakt ska även tas med Anicura,  

 

Evidensia ska också tillfrågas om valpkursernas studiebesök. Om de ska fortsätta.   

 

5. Beslutsfrågor    

Kod ska bytas till klubbstugan. Robert byter när Louise ger klartecken.  

 

6. Skrivelser   

Inget att rapportera. 

 

7. Övriga frågor  

 

7.1 Julmarknad 

Danielle och Else-Marie håller på att kolla om det kan hållas den 11 december.  

 

7.2 Annandagsfirande  

TK ska tillfrågas om någon grupp vill ordna annandagsfirande.  
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7.3 Klubbkläder 

 

7.4 Stegarna 

Den lilla stegen behöver lagas. Det är personer som erbjudit sig att ordna den som finns så det beslutas att det 

görs.  

 

8. Nästa möte   

Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas på följande datum: 24 november, 16 december. Samtliga möten 

kl 18:00.  

 

9. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Pia Asp, Ordförande   Cecilia Uddman, Sekreterare  

 


