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Protokoll 

Styrelsemöte 2021-03-10 

Digitalt möte via Google-meet 

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

Magnusson, Maria Löf 

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

Sallerbäck 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Anna-Lena Nord öppnar mötet 

§2 Val av justerare 

Till justerare utses Maria Löf  

§3 Fastställande och godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns och fastställs 

§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll är från 19 januari då mötet den 8 februari ställdes in. 

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

§5 Rapport kassören 

Kassör Johanna Sallerbäck har meddelat att det finns 44022,96 kr på 

kontot och att resultatet är -3704 kr. 

§6 Rapport medlemsansvarig 

Medlemsansvarig Johanna Sallerbäck har meddelat att klubben har 85 

medlemmar 

§7 Övrig rapportering 

Inget att rapportera 

§8 Rapporter från grupper 

a) Agility 

Inget att rapportera 
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b) Bruks 

Berthold Franzéns kurs specialsök fortsättning kommer att starta som 
planerat. 

c) Hemsidan 

Hemsidan ska uppdateras med mer information om kurserna och 
instruktörerna samt de olika hundsporterna. 

d) Köket 

Inget att rapportera. 

e) Lydnad 

Valpkursen är full. Vardagslydnad och vardagslydnad fortsättning har 
fått tillräckligt med deltagare så de startar som planerat. 

f) Nosework 

Tävlingen den 29 maj är inställd. 

g) Rallylydnad  

Maria Löf tar kontakt med Rebecka Lundqvist som ska hålla i 
rallylydnadskurserna i vår så hon kommer in med aktuell information 
till hemsidan. 

Tävlingen den 8 maj är inställd. 

h) Sponsring  

Inget att rapportera 

i) Stuga/plan 

Fortfararande så mycket snö på planerna att det inte går att vara där. 

Anna-Lena Nord tar kontakt med Mikael Dahlberg angående vattnet. 

j) Tjänstehund 

Maria Löf och Pelle ska göra anlagsprov i helgen som kommer. Blir de 
godkända ska de utbildas och kan sedan eventuellt hålla kurser. 

k) Utbildning 

Inget att rapportera. 

§9 Övriga frågor 

Klubben har från Prima4you, där vi kan köpa klubbkläder, fått förslag på 

hundförarkläder att lägga till hos oss. Jennie Sjöström får i uppdrag att titta 

på dem och komma med förslag. 

Förslaget att utnyttja lokalen hos Djur & Trädgårdsbutiken när PostNord 

flyttar ut blir dyr. Anna-Lena Nord får i uppdrag att diskutera alternativ med 

Ulrika Ferm. 

Kerstin Larsson får i uppdrag att skicka en blomma till Inger Timan. 
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§10 Nästa möte 

13 april kl 19.00 Digitalt, vår blivande kassör Anna-Karin Andersson bjuds 

in 

§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande Anna-Lena Nord avslutar mötet. 

 

 

  

Anna-Lena Nord  Marie Magnusson 
Ordförande    Sekreterare 

 

 

 
 

Maria Löf 

Justerare 

 

 


