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Protokoll 

Styrelsemöte 2020-06-16 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Anna-Lena Nord öppnar mötet. 

§2 Val av justerare  

Maria Löf väljs till justerare 

§3 Fastställande och godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns och fastställs 

§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna 

§5 Rapport kassören 

Kassör Johanna Sallerbäck rapporterar att det finns 46966,77 kr på kontot 

och resultatet är 4069,52 kr. 

§6 Rapport medlemsansvarig 

Medlemsansvarig Johanna Sallerbäck rapporterar att vi nu är 91 

medlemmar 

§7 Övrig rapportering 

Studiefrämjandets årsmöte är ändrat till den 26 juni 

§8 Rapporter från grupper 

a) Agility 

Inget att rapportera 

b) Bruks 

Berthold Franzén har slutfört spårkursen 

c) Hemsidan 

Måste fixas så fort som möjligt. Simon Sallerbäck och Maria Löf ordnar 
det. 

d) Köket 

Inget att rapportera 
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e) Lydnad 

Inget att rapportera 

f) Nosework 

Tävlingen som var planerad i september ställs in. En mindre tävling 
planeras våren 2021 och en större tävling planeras hösten 2021 

g) Rallylydnad  

Marie Magnusson och Rebecka Lundqvist har avslutat sina kurser 

h) Sponsring  

Inget att rapportera 

i) Stuga/plan 

Gräsklipparlista framtagen. Marie Magnusson lägger ut på Facebook. 

j) Tjänstehund 

Inget att rapportera 

k) Utbildning 

Höstens kurser diskuterades. Det kommer att vara instruktörsträffar 

innan kurserna startar i augusti samt efter avslutade kurser. 

Maria Löf tar kontakt med Berthold Franzén för att kolla av vad han 

kan erbjuda för kurser.  

Rebecka Lundqvist startar upp i mitten av juli med Rallylydnad 

nybörjare, Rallylydnad våga utmana och Nosework. 

I slutet av augusti startar Marie Magnusson Rallylydnad fortsättning 

och Maria Löf valpkurs, vardagslydnad och vardagslydnad 

fortsättning. 

§9 Övriga frågor 

Kerstin Larsson tar kontakt med Anna-Karin Andersson angående 

gräsklippning. 

Kerstin kommer att hyra klubbens uteplats till sitt jobb ett antal gånger. 

Simon Sallerbäck får i uppdrag att kolla prisuppgift på två låscylindrar 

§10 Nästa möte 

Styrelsemöte den 20 augusti kl 19.00 i klubbstugan 

Instruktörsträff den 19 augusti kl 19.00 i klubbstugan. Maria Löf kontaktar 

Rebecka Lundqvist och Berthold Franzén. 
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§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande Anna-Lena Nord avslutar mötet 

 

 

Anna-Lena Nord 
Ordförande 

 Marie Magnusson 
Sekreterare 

 

 

 

 
 

 

 Maria Löf 
Justerare 

 

 


