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Närvarande:  

Mattias Widenstjerna, Pia Asp, Robert Kling, Frida Hemby, Anna Eriksson, Cecilia Uddman, Thomas Cronhamn, 

Cathrine Kolander  

 

 

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  

Den ekonomiska ställning är att klubben har 570 000 kr i likvida medel (förutom sparade ca 400 000 kr som inte 

rörs). I fjor var det 676 000 kr. Minskningen beror på avgiften till Malmö stad om ca 45 000 kr som inte var 

betalda då. Sedan har klubben fått ca 30 000 kr mindre i bidrag från studiefrämjandet och HUG har dragit in ca 

30 000 kr mindre. I övrigt händer inte mycket de två första månaderna. Klubben har ca 30 000 kr att få från SBK. 

Robban håller kontakt med SBK och SBK Tävling med det är något konstigt med att få ut pengarna.  

 

Robban har anmält styrelsen till distriktkatalogen samt lämnar in årsmötesprotokollet till Malmö stad.  

 

Klubben har betalt 100 kr för medlemskap i Malmö ideella.  

 

4.2 HUG  

HUG har inte rapporterat något sedan senaste mötet.  

 

Diskussion om hur klubben kan få mer instruktörer. Diskussion om olika vägar såsom höjda ersättningar, 

anställd instruktör, fråga om det beror på pandemin etc. Beslutas att föra en diskussion med HUG om man kan 

göra det via möte etc.  

 

4:3 TK 
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TK har inte haft möte sedan sist. Men det som framkommit är de extra kostnaderna för Björka och andra marker 

i samband med tävling etc. Diskussion om detta. Klubben bör skicka en skrivelse till distriktet.  

 

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 

specialsöksinstruktör.  

 

4:6 Markan/Kansliet/Fastigheten 

Lilla stegen behöver lagas och förhoppningsvis kan någon i klubben laga den.  

 

Louise skulle prata med elektrikerna så Mattias stämmer av med henne.  

 

Jannikas kontrakt går ut siste juli så det behöver då omförhandlas. Hon är väldigt duktig så styrelsen vill gärna 

ha henne kvar.  

 

4.7 Distriktet 

Inget att rapportera. Kallelse till årsmöte har kommit. Cecilia anmäler sig om hon kan åka.  

 

Beslutas också att Jannika ska lägga ut en länk ang SKKs ställningstagande för Ukraina.  

 

4:8 Info/PR och Hemsida 

Frida rapporterar att klubbsponsringen går trögt och att det är problem med Evidensia. Diskussion om hur 

styrelsen ska arbeta med sponsring och det är bra att det är samordnat så att inte olika grupper inom samma 

klubb jagar samma sponsorer. Frida fortsätter att arbete och se om det kanske är lättare att få sponsring. 

 

5. Beslutsfrågor    

Se nedan ang punkt 7.5. Styrelsen beslutar att ge Eva-Lena Cronhamn, Pia Asp och Anna Eriksson i uppdrag 

att ta fram ett program för medlemsvård i storleksordningen om 70 000 kr.  

 

6. Skrivelser   

 

7. Övriga frågor  

 

7.1 Ansvarsområden  

Kansliet/Fastigheten – Mattias  
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HUG – Robban  

TK – Thomas  

Agility - 

Rally – Frida  

Specialsök – Anna  

Info/Pr – sponsorgruppen  

 

7.2 Organisationsschema 

Finns utkast men arbetet fortsätter.  

 

7.3 Tillgång till dropbox, facebook  

Mattias bör få Louises loggin så han kontaktar henne.  

 

7.4 Målarbete  

 

7.5 Medlemsvård 

Eva-Lena Cronhamn tog upp frågan om medlemsvård på årsmötet och deltar en stund på styrelsemötet för att ta 

upp frågan hur vi kan ha ett samarrangemang för alla medlemmar under 2022. Tanken är ett program under 

2022 som alla kan delta på oavsett gren. För det behövs en budget om ca 70 000 kr. Pia Asp och Anna Ericsson 

anmäler sig att tillsammans med Eva-Lena Cronhamn.  

 

8. Nästa möte   

Beslutas att nästa styrelsemöte hålls 6 april 2022, 19 maj 2022, 2 juni 2022 samtliga kl 19:00. Noteras att det är 

medlemsmöte den 9 juni 2022. 

 

9. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Mattias Widenstjerna, Ordförande   Cecilia Uddman, Sekreterare  

 


