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Protokoll
Styrelsemöte 2022-01-20
Närvarande: Anna-Lena Nord, Kerstin Larsson, Tomas Kettle, Anna-Karin
Andersson, Jennie Sjöström, Marie Magnusson, Tilda Källström
Anmält frånvaro: Simon Nilsson
§1 Mötets öppnande
Ordförande Anna-Lena Nord öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Val av justerare
Jennie Sjöström väljs till justerare.
§3 Fastställande och godkännande av dagordningen
En punkt läggs till dagordningen § 7; Val av adjungerande styrelseledamot
som ersättare för Inger Timan.
§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
§5 Rapport kassören
Kassör Anna-Karin Andersson rapporterar att det finns 42552,05 kr på
kontot och 107, 75 kr på Swishkontot.
§6 Rapport medlemsansvarig
Antal medlemmar 80 st.
§7 Val av adjungerande styrelseledamot
Styrelsen beslutar att välja Tilda Källström som adjungerande
styrelseledamot som ersättare för Inger Timan fram till årsmötet.
§8 Övrig rapportering
Hundpromenad i Ringarum med start tisdag 25 januari. Jennie Sjöström
med hjälp av Maria Trysberg leder den.
De problem som varit med rapportering till Studiefrämjandet måste
åtgärdas. Kurser läggs upp och rapporteras av instruktörer, övriga kostnader
som ska rapporters görs av kassör Anna-Karin Andersson. Vår kontakt på
Studiefrämjandet bör bjudas in årligen för genomgång med de inblandade.
§9 Rapporter från grupper
a) Agility
Inget att rapportera
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b) Bruks
Inget att rapportera
c) Hemsidan
Inget att rapportera
d) Köket
Inget att rapportera
e) Lydnad
Inget att rapportera
f) Nosework
Önskemål om specialsök- och Noseworkkurser, samt Noseworktävling.
Anna-Lena Nord tar kontakt med Annalena Eriksson för att höra om
hon kan vara ansvarig för Nosework.
g) Rallylydnad
En nybörjarkurs kommer att anordnas under våren. Anna-Lena Nord
kollar med Rebecka Lundqvist om hon kan hålla i den. Kan hon inte
det kommer Marie Magnusson att hålla i den.
h) Sponsring
Inget att rapportera
i) Stuga/plan
Medlemsmötet gav till styrelsen i uppdrag att besluta om att byta lås
till ”seretariatet” så nyckel till köket kan förvaras i en nyckelgömma
tillsammans med nyckel till förråd och toaletter. Styrelsemötet
beslutar att Anna-Karin Andersson kollar upp vad två låscylindrar, då
även lås i mellanförråd behöver bytas, kostar och utföra bytet.
Vattnet till klubben var också uppe på medlemsmötet. Marie
Magnusson har kollat upp med miljökontoret möjligheten att använda
vattnet i den förorenade brunnen till att spola i toaletterna. Tyvärr är
det ingen bra idé då föroreningen då sprids både till marken via
infiltrering och till avloppsslammet.
Vi behöver kolla upp vilka bidrag vi kan söka.
j) Tjänstehund
Inget att rapportera.
k) Utbildning
Att utse utbildningsansvarig skjuts på till efter årsmötet då styrelsen
är fulltalig. Anna-Lena Nord tar till dess emot kursanmälningar och
skickar vidare till instruktörerna.
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Klubben behöver utbilda fler funktionärer som tävlingssekreterare och
tävlingsledare. Det vi nuläget behöver är främst:
•
•
•

Rallylydnad - domare, skrivare och tävlingssekreterare
Lydnad - domare, tävlingssekreterare och tävlingsledare
Nosework - domare mfl

Alla får hålla utkik när kurser erbjuds.
§10 Övriga frågor
Styrelsen beslutar att skjuta på årsmötet till 8 maj på grund av stor
smittspridning av Covid-19.
Intresse för att eventuellt köpa den Gamla gräsklipparen kom upp vid
medlemsmötet i höstas. Marie Magnusson får i uppdrag att kontakta
intresserad som vill köpa gräsklipparen. De får lägga ett bud så beslutar
styrelsen om försäljning.
Styrelsen diskuterade vårens kurser. De kurser som planeras är
allmänlydnad, sök, allmänlydnad fortsättning och spår med Berthold
Franzén som instruktör, valpkurs med Maria Löf som instruktör, rallylydnad
med Rebecka Lundqvist eller Marie Magnusson och Nosework med Rebecka
Lundqvist. Anna-Lena Nord kollar upp upplägget med Rebecka och Maria
och meddelar sedan ansvarig för hemsidan för att lägga ut kurserna så fort
som möjligt.
Skotträning kommer att genomföras vid ett par tillfällen.
Styrelsen beslutar att priset för kurserna ska vara 1500 kr för Berthold
Franzéns (avtalsinstruktör) kurser och 1200 kr för kurser med klubbens
egna instruktörer. Skotträning ingen kostnad.
§11 Nästa möte
Den 17 februari kl 19.00 hos Anna-Lena Nord, alternativt via Zoom
§12 Mötets avslutande
Ordförande Anna-Lena Nord avslutar mötet.
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