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Dagordning
Styrelsemöte 2022-02-17
Närvarande: Anna-Lena Nord, Kerstin Larsson, Simon Sallerbäck, AnnaKarin Andersson, Marie Magnusson, Tilda Källström
Anmält frånvaro: Tomas Kettle, Jennie Sjöström

§1 Mötets öppnande
Ordförande Anna-Lena Nord öppnar mötet.
§2 Val av justerare
Anna-Karin Andersson utses att justera protokollet.
§3 Fastställande och godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns och fastställs.
§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll gås igenom. Ett fel i § 10 angående pris på kurser.
Kurser med klubbens instruktörer ska kosta 1200 kr. Ändring görs i
protokollet.
§5 Rapport kassören
Kassör Anna-Karin Andersson rapporterar att det finns 48561,35 kr på
kontot och 107,75 på Swishkontot.
Anna-Karin rapporterar angående bokslut. Några frågetecken har dykt upp
som diskuterades och reddes ut.
§6 Rapport medlemsansvarig
Anna-Karin Andersson rapporterar att klubben har 84 medlemmar.
§7 Övrig rapportering
Inget att rapportera.
§8 Rapporter från grupper
a) Agility
Inget att rapportera.
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b) Bruks
Stora stegen behöver renoveras, brädor bytas ut.
c) Hemsidan
Inget att rapportera.
d) Köket
Kaffe, te mm behöver köpas in innan kurserna startar.
e) Lydnad
Inget att rapportera.
f) Nosework
Inget att rapportera.
g) Rallylydnad
Nybörjarkurs startar 27/3, 6 tillfällen varannan söndag. Marie
Magnusson blir instruktör.
h) Sponsring
Inget att rapportera.
i) stuga/plan
Nya låskolvar är inköpta till sekretariatet och mellanförrådet. AnnaKarin och hennes man Dan kommer att installera dessa snarast. Nya
nycklar delas ut till närvarande styrelsemedlemmar. Anna-Karin
kommer att förvara resterande nycklar. Frånvarande ledamöter får
hämta nyckar hos henne efter överenskommelse.
Nycklar till kök, toalett och förråd kommer att placeras i en
nyckelgömma med kod (samma som bommen).
Kod till kodlås i bommen kommer att bytas under våren.
j) Tjänstehund
Inget att rapportera.
k) Utbildning
Vi behöver lägga ut på Facebook att vi behöver fler egna utbildade
funktionärer. Marie Magnusson får det uppdraget.
§9 Övriga frågor
Hundpromenaderna har inte kommit igång i Valdemarsvik då Linda är
skadad. Vi avvaktar tillsvidare. Om någon känner att de vill är det bara att
meddela på Facebook.
I Ringarum har promenaderna kommit i gång efter uppehållet.
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Tilda Källström kommer att hålla i allmänna träningen. Den kommer att
starta på tisdagar så fort det är isfritt på planerna vid klubben.
Josefin Hermansson från Studiefrämjandet vill delta på nästa styrelsemöte.
Anna-Lena Nord meddelar henne dag, tid och plats. Maria Löf, instruktör
och Jeanette Johansson, blivande styrelseledamot kommer att bjudas in.
Marie Magnusson har kollat med den person som angett intresse för
gräsklipparen, de var inte längre intresserade. Marie och hennes man kan
vara intresserade. Ska åka upp och titta på den.
Ett förslag kommer upp att klubbens instruktörer förutom redan beslutad
ersättning ska få reseersättning. Styrelsen beslutar att bifalla förslaget.
Diskussion uppstår vilken ersättning hjälpinstruktörer ska få. Det finns ett
beslut på. Marie Magnusson får i uppdrag att kolla upp det.
Ett förslag kommer upp att styrelsen ska få varsin klubbjacka. Pris på jackor
kollas upp. De som har jackor sedan tidigare tar med till nästa styrelsemöte
då också beslut kommer att tas angående förslaget.
§10 Nästa möte
Den 17/3 kl 19.00 på klubben.
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande Anna-Lena Nord avslutar mötet.

