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Protokoll 

Styrelsemöte 2022-03-17 

Närvarande: Anna-Lena Nord, Jennie, Sjöström, Anna-Karin Andersson, 

Marie Magnusson, Tilda Källström Tomas Kettle 

Anmält frånvaro: Kerstin Larsson, Simon Sallerbäck 

Före mötet informerade Josefin Hermansson från Studiefrämjandet bl.a. om 

hur man lägger in kurser och rapporterar olika typer av arrangemang, 

studiecirklar, folkbildningsverksamhet, kulturprogram och vad som skiljer 

dem åt. Vid informationen deltog även Maria Löf. 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Anna-Lena Nord öppnar mötet. 

§2 Val av justerare  

Till protokolljusterare utses Anna-Karin Andersson 

§3 Fastställande och godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns och fastställs 

§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna 

§5 Rapport kassören 

Kassör Anna-Karin Andersson rapporterar att det finns 55187,60 kr på 

kontot och 107,85 kr på Swishkontot 

§6 Rapport medlemsansvarig 

Uppgift saknas 

§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 

Inget att rapportera 

d) Köket 

Inget att rapportera 

e) Lydnad 

Tisdagsträning har startat på klubben. Maria Löf och Tilda Källström 

finns då på plats. 

f) Nosework 

Annalena Eriksson ska hålla i ett träningstillfälle. Datum och tid är 

inte bestämt. 

g) rallylydnad  

Nybörjarkurs startar 27 mars, 4 anmälda. 

h) sponsring  

Vid nästa styrelsemöte ska det gås igenom vilka priser som finns kvar. 

i) stuga/plan 

Simon har fått i uppdrag att sätta upp nyckelgömman. 

j) Tjänstehund 

Inget att rapportera 

k) Utbildning 

Studiefrämjandet har bjudit in till grundläggande ledarutbildning. Den 
ges webbaserat vid tre tillfällen: Söndag 20 mars, klockan 18.00-

20.00, Torsdag 24 mars, klockan 18.00-20.00 och Onsdag 30 mars, 

klockan 18.00-20.00 

§9 Övriga frågor 

Diskussion fördes hur vi diskuterar på Messenger. Vi kan lägga in förslag 

vad som behöver tas upp på styrelsemöten men beslutet ska tas på mötet. 

Klubbmästerskap för 2021 kommer bli till den som har bästa resultat i 

respektive gren; bruks, lydnad, rallylydnad, agility. Tilda Källström kollar 

upp priser. Tilda ska också ta fram ett förslag hur Klubbmästare ska utses, 

som ska beslutas på nästa styrelsemöte. 

Marie Magnusson ska kolla med Marie Lindh Eriksson om hon ka något om 

klubbens historia. 

Anna-Lena Nord och Anna-Karin Andersson deltar på kommunens 

föreningsråd den 5 april. 
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Vad vi ska ansöka extra föreningsstöd från kommunen för beslutas på nästa 

styrelsemöte.  

§10 Nästa möte 

12 april kl 18.30 på klubben, OBS! tiden 

§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande Anna-Lena Nord avslutar mötet 

 

Anna-Lena Nord  Marie Magnusson 
Ordförande    Sekreterare 

 
 
 

Anna-Karin Andersson 

Justerare 
 


