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Protokoll 

Styrelsemöte 2020-10-05 

Inledningsvis träffar vi Stefan Arrelid från Studiefrämjandet, därefter 

ordinarie styrelsemöte. 

Närvarande: Anna-Lena Nord, Kerstin Larsson, Jennie Sjöström, Simon 

Sallerbäck, Marie Magnusson 

Meddelat frånvaro: Inger Timan, Johanna Sallerbäck, Tomas Kettle, Maria 

Löf 

§1 Mötets öppnande 

Orförande Anna-Lena Nord öppnar mötet och hälsar välkommen 

§2 Val av justerare  

Till justerare väljs Jennie Sjöström 

§3 Fastställande och godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns och fastställs 

§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna 

§5 Rapport kassören 

Simon Sallerbäck rapporterar uppgifter från kassör Johanna Sallerbäck. 

Resultatet är 19253,80 kr, på kontot finns 65249,42 kr. 

§6 Rapport medlemsansvarig 

Simon Sallerbäck rapporterar uppgifter från medlemsansvarig Johanna 

Sallerbäck. Medlemsantalet är 88 st. 

§7 Övrig rapportering 

Kerstin Larsson rapporterar uppgifter som kommit från valberedningen. Det 

som saknas nu är en ersättare för Johanna Sallerbäck, kassör som avgår i 

samband med årsmötet. Övriga nuvarande ledamöter och suppleanter har 

tackat ja till fortsatt styrelsearbete. Även revisorer och revisorssuppleant har 

tackat ja till fortsatt arbete för klubben.  
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§8 Rapporter från grupper 

a) Agility 

Inget att rapportera 

b) Bruks 

Inget att rapportera 

c) Hemsidan 

Mailadresserna till styrelsen fungerar inte. Simon Sallerbäck och 
Jennie Sjöström jobbar på att få ordning på det. 

d) Köket 

Inget att rapportera 

e) Lydnad 

Jennie Sjöström kollar upp så datumen för tävlingar 2021 är 
godkända 

f) Nosework 

Inget att rapportera 

g) Rallylydnad  

Inget att rapportera 

h) Sponsring  

Inget att rapportera 

i) Stuga/plan 

Manual till gräsklipparen kommer inom kort. Två nya låscylindrar är 
inköpta till sekretariat och mellanförråd. Antalet nycklar till dem är för 

få, så fler behöver anskaffas. Simon Sallerbäck får det i uppdrag. 

Trädgårdsmöbler och agilityhinder behöver plockas in. Marie 
Magnusson och Kerstin Larsson kollar upp det samt tömmer köket på 

sånt som kan vara av intresse för mössen. 

j) Tjänstehund 

Inget att rapportera 

k) Utbildning 

Två gånger kvar på fortsättningskursen, rallylydnad, sista tillfället 1 

november. Övriga kurser avslutade. 

§9 Övriga frågor 

Kerstin Larsson meddelar att Linda Nilsson fixar smörgåstårtor till 

medlemsmötet den 15 oktober. Kerstin tar med kaffe, Marie Magnusson tar 

med tevatten och tepåsar, Jennie Sjöström inhandlar dricka och Anna-Lena 

Nord fixar en kaka till kaffet. Kerstin och Marie kollar upp vad som finns i 
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engångsmaterial på klubben, tar med och eventuellt inhandlar om något 

saknas. 

Hundpromenaderna startar den 22 oktober. Linda Nilsson kommer att leda 

dem. 

§10 Nästa möte 

Styrelsemöte hos Maria Löf den 16 november kl 19.00 

Medlemsmöte i Stora Studion, Funkishuset den 15 oktober kl 19.00 

§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande Anna-Lena Nord avslutar mötet. 

 

 

Anna-Lena Nord  Marie Magnusson 
Ordförande    Sekreterare 

 

 

 
 

Jennie Sjöström 

Justerare 

 

 

 

 


