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Protokoll 

Styrelsemöte 2020-09-21 

Närvarande: Anna-Lena Nord, Kerstin Larsson, Johanna Sallerbäck, Marie 

Magnusson, Jennie Sjöström, Tomas Kettle, Maria Löf samt Björn Brorsson 

och Rebecka Lundqvist från Valberedningen. 

Anmält frånvaro: Simon Sallerbäck Inger Timan 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Anna-Lena Nord öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§2 Val av justerare  

Kerstin Larsson väljs till justerare 

§3 Fastställande och godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns och fastställs 

§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Ett fel upptäckt i föregående protokoll; § 10 Nästa möte ska vara 16/11 

istället för 16/10. Överstrykning och ändring på plats. Föregående 

mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

§5 Rapport kassören 

Kassör Johanna Sallerbäck rapporterar att resultatet är – 19253,80 kr och 

att det finns kontot 63989,42 kr på kontot. 

§6 Rapport medlemsansvarig 

Ingen rapport från medlemsansvarig denna gång. 

§7 Övrig rapportering 

Ingen övrig rapportering 

§8 Rapporter från grupper 

a) Agility 

Inget att rapportera 

b) Bruks 

Inget att rapportera 
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c) Hemsidan 

Simon Sallerbäck kollar upp pris och möjlighet för Gästbok och 

kalender till hemsidan 

d) Köket 

Inget att rapportera 

e) Lydnad 

Tävlingar 2021; Kvällstävling 22 juli alternativt 29 juli, Cup Bia 4 
september. Tävlingen i april stryks. 

f) Nosework 

Kurs med Rebecka Lundqvist som instruktör är avsluad. 

Tävlingar 2021; en mindre tävling planeras till våren och en större till 
hösten, inga datum är bestämda än. 

g) Rallylydnad  

Fortsättningskurs med Marie Magnusson som instruktör pågår. 

Tävlingar 2021; en vårtävling den 8 maj, dubbla klasser nybörjare och 
fortsättning och Cup Bia den 5 september, alla klasser. 

h) Sponsring  

Inget att rapportera 

i) Stuga/plan 

Simon Sallerbäck har kontaktat Djurbergs angående låskolvar. 

Vattnet stängs av i mitten av oktober. Simon kontaktar Tomas Kettle 

för hjälp när det blir dags. 

j) Tjänstehund 

Inget att rapportera 

k) Utbildning 

Maria Löf har inte anmält sig till kursen för specialsöksinstruktör, 

skjuter på det till nästa är.  

Önskemål om kortkurser på helgtid har inkommit, tex lydnad, första 

hjälpen. 

§9 Övriga frågor 

Valberedningen 

Valberedningen planerar efter de nya stadgarna 
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Hålltider 

Sista datum  

2020-09-21 Valberedningen får inbjudan till styrelsemöte 

2020-11-15 Valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna 
dels på medlemsmöte 2020-10-15, dels genom 
mailutskick senast 2020-11-15 

2020-12-15 Medlemmarnas nomineringsförslag ska vara styrelsen 
tillhanda. 

2020-12-22 Styrelsen ska senast en vecka efter nomineringen är 
avslutad delge valberedningen en lista över inkomna 

förslag från medlemmar 

2021-02-09 Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen 

tillhanda senast fem dagar före det att handlingarna ska 
var tillgängliga enligt § 7. 

2021-02-14 Handlingar som ska beslutas av årsmötet ska vara 

tillgängliga för medlemmar senast sju dagar före mötet 
enligt § 7. 

2021-02-21 Årsmöte (perioden 10-28 februari) 

 

Valberedningen förbereder val av: 

Styrelse, (7 st ordinarie ledamöter) 1 nyval, 3 omval?, 3 har 1 år kvar, (2 

suppleanter) 1 omval?, 1 har 1 år kvar. 

Revisorer 2 st, omval? 1 revisorsuppleant, omval? 

Förslag till val av valberedning sker på sittande årsmöte. 

För att förbereda val av valberedning kan föreningen, om medlemmarna så 

önskar, vid medlemsmötet under hösten utse en förberedande kommitté, 

som får arbeta fram ett förslag till val av valberedning. 

Förtäring till medlemsmötet 

Kerstin Larsson tar kontakt med Linda Nilsson om hon kan fixa 

smörgåstårta annars får vi köpa från tex Hemsköp. 

Promenader 

Startar den 22 oktober kl 18.30. Kerstin Larsson pratar med Linda Nilsson 

om hon kan hålla i dem. 

Arvode till instruktörer 

Klubbens egna instruktörer får för 1-2 kurser 999 kr per år. Har de 3 eller 

fler kurser får de som bonus en kurs anordnad av klubben med klubbens 

egna instruktörer. Detta arvode gäller från 2021-01-01. 
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§10 Nästa möte 

Styrelsemöte: 5 oktober kl 18.00 hos Anna-Lena Nord, 16 november hos 

Maria Löf 

Medlemsmöte: 15 oktober kl 19.00 i Stora Studion, Funkishuset 

§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande Anna-Lena Nord avslutar mötet 

 

 

 

Anna-Lena Nord  Marie Magnusson 
Ordförande    Sekreterare 

 

 

 
 

Kerstin Larsson 

Justerare 

 


