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Dagordning 

Styrelsemöte 2020-12-08 

Digitalt möte via Zoom 

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

Sallerbäck, Marie Magnusson Tomas Kettle, Maria Löf 

Meddelat frånvaro: Inger Timan, Johanna Sallerbäck,  

 

§1 Mötets öppnande 

Vice ordförande Kerstin Larsson öppnar mötet. Kerstin håller i mötet på 

grund av att det är digitalt. 

§2 Val av justerare  

Maria Löf väljs till justerare 

§3 Fastställande och godkännande av dagordningen 

Dagordning godkänns och fastställs 

§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna 

§5 Rapport kassören 

På uppdrag av kassör Johanna Sallerbäck rapporterar Simon Sallerbäck att 

det finns 46 940,32 kr på kontot och resultatet är 4 026,85 kr 

§6 Rapport medlemsansvarig 

Det finns 86 medlemmar 

§7 Övrig rapportering 

Inget att rapportera 

§8 Rapporter från grupper 

a) Agility 

Inget att rapportera 

b) Bruks 

Inget att rapportera 
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c) Hemsidan 

Mailadresserna på hemsidan har inte fungerat. Simon Sallerbäck 
ordnar nya som vidarebefordrar till våra privata mailadresser 

d) Köket 

Kerstin Larsson och Marie Magnusson har plockat ur alla torrvaror. 
Det som är kvar är att tömma och frosta av frysarna. Kerstin Larsson 

får det i uppdrag. 

e) Lydnad 

Anmälningar har börjat komma in till valpkurs och de båda 

vardagslydnadskurserna. 

f) Nosework 

Inget att rapportera 

g) rallylydnad  

Inget att rapportera 

h) sponsring  

Inget att rapportera 

i) stuga/plan 

En manual till gräsklipparen är beställd. Simon Sallerbäck kontaktar 
säljaren för att se var den tagit vägen. 

Simon ska kontakta Kjell angående tömning av WC-stolarna inför 
vintern. 

j) Tjänstehund 

Inget att rapportera 

k) Utbildning 

Berthold Franzén erbjuder kurserna Specialsök-grund, specialsök-
påbyggnad, personsök, personspår, intensivkurser på 5 dagar i lydnad 

och apell 

§9 Övriga frågor 

Inför årsmötet ska nomineringar från medlemmar vara inkomna 15 

december, som sen ska lämnas vidare till valberedningen senast 22 

december. Inbjudan till årsmötet senast 1 januari 2021 med tid och plats 

angivet. Dagordning och övriga handlingar ska skickas ut senast sju dagar 

innan årsmötet, dvs 14 februari. 

A-hindret och något mer står kvar ute. Anna-Lena Nord, Kerstin Larsson, 

Simon Sallerbäck och Anna-Lenas son fixar det söndagen den 13 december 

kl 13.00 
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§10 Nästa möte 

19 januari kl 19.00 hos Anna-Lena Nord 

8 februari kl 19.00 hos Marie Magnusson 

§ 11 Mötets avslutande 

Vice ordförande Kerstin Larsson avslutar mötet 

 

 

Anna-Lena Nord  Marie Magnusson 
Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

Maria Löf 

Justerare 

 


