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Närvarande:  

Louise Stihl, Pia Asp, Robert Kling, Frida Hemby, Bettan Bergström Cecilia Uddman, Thomas Cronhamn, 

Jeanette Fridh  

 

 

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  

Revisorerna har reviderat och Robban håller på att sammanställa det sita med bokslutet. Bokslutet kommer att 

visa på ett rörelseresultat med en förlust om ca 1 000 kr. SBK har inte skickat in tävlingsavgifterna ca 30 000 kr 

som ska komma in. Evidensia har inte betalt sina 5 000 kr men Robban ska påminna dem. I fjol fick klubben ca 

50 000 kr från Studiefrämjandet och i år kommer klubben få ca 27 000 kr. Det beror på mindre antal 

inrapporterade träningar från träningsgrupperna. Diskussion om att träningsgrupperna måste bli bättre på att 

rapportera till studiefrämjandet.  

 

Om man tittar på bokslutet så har intäkterna minskat något enligt följande, 405 000 kr i kursavgifter (430 000 kr i 

fjol). medlemsavgifter 95 000 kr (84 000 kr. i fjol). 630 000 kr (678 000 kr i fjol) i huvudverksamhet, 

tävlingsavgifter 38 000 kr (70 000 kr i fjol), markan 17 000 kr (15 000 kr i fjol). Kostnadera är ungefär desamma; 

tävlingskostnader 146 000 kr (169 000 kr i fjol), markkostnader 51 000 kr (44 000 kr i fjol), medlemsvård 35 000 

kr (37 000 kr i fjol) rörelseutgifter 220 000 kr (263 000 kr i fjol). ¨ 

 

Diskussion om att föreslå att höja medlemsavgiften från 130 kronor till 140 kronor.   

 

4.2 HUG  

HUG har haft möte angående att det är alldeles för få personer som håller kurser på klubben. Just nu är det 

endast 4 -5 instruktörer som håller kurser. HUG bedömer det som mycket allvarligt att det inte finns fler 
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instruktörer eftersom det är klubbens bästa inkomstkälla behöver det ske en förändring inom kort. Diskussion om 

hur klubben kan göra för att få in fler instruktörer  

 

Instruktörerna har haft vidareutbildning för Glenn.  

 

4:3 TK 

TK har inte haft möte sedan sist.  

 

4.4 Agilityn  

Inget att rapportera.  

 

4:5 Rally/nosework/specialsök  

Inget att rapportera. Rally har kommit in med ett budgetönskemål för 2022. Anders Rylander vill utbilda sig till 

specialsöks instruktör.  

 

4:6 Markan/Kansliet/Fastigheten 

Lamporna på plan fungerar och kommunen har röjt buskar runt hundstallet.  

 

Den lilla stegen är trasig och det beslutas att fråga ska ställas till medlemmarna om de kan fixa den.  

 

Inköp till markan sköts av Eva-Lena.  

 

4.7 Distriktet 

Inget att rapportera.  

 

4:8 Info/PR och Hemsida 

Frida rapporterar att avtalet med Evidensia djursjukhus ännu inte är klart. Det går trögt med sponsringen. 

Veterinärhuset Öresund är avtalet klart med. Ewa och Tereze har fått in sponsring i form av priser till tävlingar.  

 

5. Beslutsfrågor    

Inget att rapportera. 

 

6. Skrivelser   

En kvinna som trillade på klubben för att hon blev omkullsprungen av en hund har kontaktat klubben och vill ha 

tag i den som ägde hunden. Vi kan inte lämna ut uppgifterna men kommer att kontakta hundägaren och så får 

hon bestämma om hon vill kontakta kvinnan.  
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7. Övriga frågor  
 

7.1 Årsmöte  

Årsmöte ska vara den 12 februari 2022. Beslutades att årsmötet ska hållas digitalt men att styrelsen och 

ordförande kan vara på klubben för att sköta det digitalt. Pristagarna kommer att uppmärksammas på 

medlemsmötet i vår.  

 

8. Nästa möte   

Beslutas att nästa styrelsemöte är konstituerande och hålls efter årsmötet den 12 februari 2022. 

 

9. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Louise Stihl, Ordförande   Cecilia Uddman, Sekreterare  

 


