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Närvarande:  

Mattias Widenstjerna, Robert Kling, Anna Eriksson, Cecilia Uddman, Frida Hemby , 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  

Klubben har 578 000 kr i likvida medel jämfört med 670 000 kr i fjol. detta är i paritet med resten av året. Förra 

året fick klubben in 387 000 kr i träningsavgifter de första nio månaderna och i år har vi fått in 292 000 kr. i fjol 

hade klubben 8 deltagare per kurs och i år har klubben 6 deltagare och det är en 25 % minskning i intäkter.  Det 

ser dock ut som intäkterna inte kommer att sjunka med. Elen kommer dock bara bli dyrare.  

 

4.2 HUG  

Det är en del kurser på gång och gör vissa små förändringar i läroplanen 

 

4:3 TK 

TK har synpunkter på belysningen och att den behöver fixas. TK hade inget emot att avgiften höjs så att klubben 

får in mer pengar. Beslutas att höja avgiften från 100 kr per terminen till 200 kr per termin från och med 

årsskiftet. TK anser att den lilla stegen är för låg. Det finns nu höj- och sänkbara stegar så TK undrar om de får 

köpa in ett sådant. Klubben har fått erbjudande att köpa en begagnad för halva priset. A-hindret är dåligt och det 

beslutas att den medlem som säljer stegen till klubben kan ta det dåliga A-hindret. Lotta har sagt att hon inte vill 

vara tävlingsansvarig för klubben längre.  

 

4.4 Agilityn/Rally/nosework/specialsök 

Rally hade tävling i helgen med 30-talet tävlande och det gick bra.  

 

4:6 Markan/Kansliet/Fastigheten 
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Det finns lite skavanker i stugan som behöver fixas såsom värmeväxlaren och belysning. Styrelsen arbetar med 

detta löpande. Mattias har mailat Malmö stad om hall för inomhusträning och Lund angående hur de 

finansierade sin  

 

4.7 Distriktet 

Inget att anföra. 

 

4:8 Info/PR och Hemsida 

I början av oktober publicerar Lokaltidningen en artikel om hundmarschen.  

 

5. Beslutsfrågor    

 

6. Skrivelser   

 

7. Övriga frågor  

 

7.1 Logga behöver ändras för att gå att trycka på kläder enligt en tryckare. Diskussion om loggan och alla är 

överens om att loggan är som den är och den ska inte bytas. Styrelsen beslutar att använda sig av Arrack för 

klubbkläder.  

 

8. Nästa möte   

Nästa styrelsemöte är den 9 november 2022. Det noteras att det är medlemsmöte den 12 oktober 2022 kl 19:30. 

 

9. Mötet avslutas 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Mattias Widenstjerna, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare  

 


