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Protokoll Styrelsemöte 2022-06-20 
 

Närvarande: Anna-Lena Nordh, Tilda Källström, Jennie Sjöström, Ann-Sofie Larsson, Jeanette Johansson 

Anna-Karin Andersson  

Anmält frånvaro: Simon Sallerbäck, Tomas Kettle, Marie Magnusson 

§1 Mötet öppnade 

Ordförande Anna-Lena Nordh öppnar mötet. 

§2 Val av justerare 

Jennie Sjöström 

§3 Fastställande och godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns och fastställs. 

§4 Genomgång av föregående konstituerande styrelsemöte. 

Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.  

§5 Rapport kassören 

Företagskontot 36 254,59 kr swish kontot 109,75 kr 

§6 Rapport medlemsansvarig 

85 st medlemmar. 

§7 Övrig rapportering 

Jeanette Johansson planerar för en prova på-dag.  

Ansvariga för olika event ser till att det kommer ut som evenemang på FB. 

Träningslägret den 19-21 augusti kommer kosta 150 kr för medlemmar och 200 kr för icke medlemmar. Samarbete 

med studiefrämjandet och maxantal kommer vara 8 st.  Det kommer finnas mat och fika att köpa under helgen. 

Vi har fått in tre personer som kan hjälpa till med gräsklippningen. Tilda Källström gjorde ett schema över 

klippningen till slutet av september. Man har ansvar för en vecka åt gången.  

Stug- och planansvarig Simon Sallerbäck och Tomas Kettle behöver ordna bränsle till gräsklipparen så det finns.  

Jeanette Johansson skulle höra med en bekant som ev. kunde köra rörsåg utmed vägrenen hela vägen till skylten.   

Ann-Sofie Larsson tog upp fördelar med ansvarskommittéer för de olika områden just för att kunna underlätta för 

arbetet. Försöka att få hjälp av våra medlemmar.  

 



  Protokoll Styrelsemöte 
  2022-06-20 18.30 Klubbstugan 

 
 

 

2 
 

Vi diskuterade även om att byta koden till bommen och hur vi ska få ut den till våra medlemmar. Marie Magnusson 

kanske kan göra ett mailutskick så alla våra medlemmar får ta del av informationen.  

Jennie Sjöström kommer uppdatera ersättningslappen vid tävling/ reseräkning med hjälp av Anna-Karin Andersson. 

Fixardag kommer vara 28/8-22 klockan 10.00 på klubben inför Cup Biabed. 

Diskussion angående kursutbud till hösten, Anna-Lena Nordh ska prata med Maria Löf och Berthold Franzen. Förslag 

är valp, allmänlydnad fortsättning, rallylydnad fortsättning, specialsök, spår, agility nybörjare, barn med hund. Ska 

titta över möjligheterna för dessa kurser och lägga ut dem på hemsidan så snart som möjligt.  

Förslag på att kursdeltagarna ska visa upp betalningsbekräftelse på kursen vid kursstart.  

§8 Rapporter från grupper 

a) Agility 
Jeanette Johansson ska undersöka hindren och kolla upp ev. nya.  

 

b) Bruks 
Se ovan angående träningslägret. Tilda Källström hade ett önskemål om att få hjälp med att göra ”gubbar” 

som kan användas vid träning. 

  

c) Hemsidan 
Jennie Sjöström skulle uppdatera angående vatten och toalett. 

d) Köket 
Anna-Lena Nordh sköter inhandlingen. 

 

e) Lydnad 
Ann-Sofie Larsson tar över lydnaden på SBK tävling. 

 

f) Nosework 
Ann-Sofie Larsson har pratat med Anna-Lena Eriksson om ett samarbete. 

 

g) Rallylydnad 
Marie Magnusson ska ha en fortsättningskurs under hösten. 

 

h) Sponsring 
Inget att rapportera. 

 

i) Stuga/plan 
Det kommer eventuellt lite jord från kommunen, vi avvaktar besked. 

 

j) Utbildning 
Inget att rapportera 
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§9 Övriga frågor 

Vecka 36-37 har Jennie Sjöström tackat ja till att vi ska ordna Ringarundan i Ringarum. Vecka 37 är ju hundensvecka 

och någon ytterligare aktivitet ska ev. ordnas.  

§10 Nästa möte 

18/7-22 klockan 18.30. 

 

 

 

 

Anna-Lena Nordh    Jennie Sjöström 

 

 

 

 

 

Anna-Karin Andersson  

 

  


