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Styrelsemöte 
!

Beslutande:  Thomas Lind, ordförande 
  Ulrika Holmberg, vice ordförande 
  Marita Teräs, sekreterare 
  Pernilla Lövström, kassör 
  Eva Björk, ledamot 
  Ingela Falk Jensen, ledamot 
  Linda Madsen, suppleant  
   
Övriga närvarande:    !
Frånvarande: Helen Magnusson, ledamot 
  Emmelie Hedström, suppleant ! !

1) Mötets öppnande 
Ordförande Thomas Lind hälsar alla välkomna. 

2) Fastställande dagordning 
Dagordningen godkändes. 

3) Godkännande och justering av föregående protokoll 
Protokollet godkändes. Föregående protokoll godkändes och lades till 

handlingarna. Se åtgärdslistan efter protokollet för vad som ska göras och 

vem i styrelsen som är ansvarig.  

4) Rapporter sektorer/kommittéer 
a. Hundägarutbildning: Det behövs fler instruktörer.Följande kurser har startat 

eller kommer att starta: 
- Kortkurs i allmänlydnad 
- Rallylydnadskurs 
- Nosework- tävlingsträningskurs 
- Valpkurs 
- Anatomikurs med Yvonne Brink för instruktörer. 
b. Tävling: Följande 10 tävlingar arrangerar i år: 
- 10/4 Appellspår 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- 17/4 Appellspår/sök 
- 18/5 Lydnad 1-3 
- 25/5 Rallylydnad (kväll), avancerad 
- 28/5 DM Rallylydnad (inofficiellt) och Rallylydnad, fortsättning, mästarklass 
- 30/5 Spår LKL,HKL 
- 18/6 Sök alla klasser 
- 19/6 Skydd alla klasser 
- 22/6 Lydnad KM 1-elit 
- 2/7 Rallylydnad nybörjare, avancerad 
- 3/7 Rallylydnad fortsättning,mästarklass 
- 17/8 Lydnad 1-3 
- 10/9 Rallylydnad nybörjare,avancerad 
- 25/9 Sök alla klasser 
- 16/10 Lydnad 1-3 
c. Rasutveckling/MH: 6 MH inplanerade i år (9 och 17/4, 7/5, 7 och 24/9, 

9/10). Nya banan fungerar men haren ska finjusteras. Figuranter saknas och 

svårt få tag på Angelica. Jag tar upp frågan om att Angelica är svår att nå och 

att styrelsen inte vill ta beslut om att köpa en ny startpistol i nuläget. Troligen 

räcker det med de 3 som finns om Jimmy rengör och tar på ansvaret att 

underhålla. 
d. Tjänstehund: Ingela pratar med Carolin Ling och Kristine Hagström om de 

kan ansvara på sektorn. 
e. Rallylydnad: 28 maj första DM. På förmiddagen officiell tävling.Finns 

papper om förbindelse att hjälpa till på ett visst antal tävlingar som ska 

skrivas på. Ulrika tar fram. Beslut om att Susanna Österberg ska gå 

skrivarutbildning. Distriktet står för priser och får anmälningsavgifterna, men 

ska vara på samma sätt som andra DM. Ingela kollar med Catrin. 
f. Agility: Inget planerat, men målet är en kurs och måndagsträningar. 

Emmelie behöver hjälp. 
g. Kök: Helen har gjort en lista på alla dagar när köket ska vara bemannat. 
h. Stuga/område: Värmefläkten fungerar inte och gräsklipparna måste på 

service. Eva undersöker vem som kan fixa. 



!3

20160314

i. Medlemsansvarig: Pernilla fixar så att jag kan se vem som betalt 

medlemsavgift. 
j. Hemsida: Ny webb på gång och vi flyttar över nuvarande webb till nytt 

webbotell som fungerar. Linn tar kontakt med Pernilla. 

5) Ekonomisk rapport 
Avstämning med Anders behövs. Ekonomin är god. 

6) Övriga rapporter 
GTBK har gjort en anmälan om olämpligt beteende vid en ringträning. 

7) Utgående och inkommande skrivelse 
- Kallelse till Studiefrämjandets årsmöte. Ulrika går och tar med sig någon. 
- Polisen om inbrottet 
- Tack från Rolf 
- Tack från Kerstin 

8) Sammanträdesplan 
14 april. Standard 2:a torsdagen varje månad. Medlemsmöte 25 maj kl.19.00. 

Catrin/webb, Fb och utskick medlemmar. Medlemskvällar ligger på webb. 
Preliminär tid för nästa datum är den 14 mars kl.19.00.  

9) Kontaktlista  
Marita skickar lista till Carita. Pernilla och Linda tar fram rutiner för hur 

kursavgifter ska betalas. Webbens kontaktuppgifter ska uppdateras. 

10)  Policy nycklar 
Styrelsen och aktiva funktionärer ska ha rätt att ha nycklar. Ge Caroline 

uppgift att återkalla nycklar enligt lista. Namn, personnummer och 

mejladress. Alla i styrelsen kan fatta beslut som rapporteras in på 

nästföljande styrelsemöte. 

11)  Övriga frågor 
Diskussion om hur får vi fler funktionärer, samt om vilka krav som vi har på 

de som ska hålla kurs. Fråga om att bygga en verandra och att anordna en 
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inofficiell utställning. Under året strävar vi efter att få in rallylydnad och agility 

under tävling och hundägarutbildning. HUS tar fram förslag kring hur vi ska 

behålla instruktörer. Diskussion om hantering klubbtelefonen.  

12)  Mötet avslutas 
Ordförande Thomas avslutar mötet. 

!
!
Thomas Lind, ordförande  Marita Teräs, sekreterare 

!
Åtgärdslista 

1. Vilket maxbelopp kan styrelsen besluta om? Ulrika 

2. Prata med Caroline Adelsjö om riktlinjer nycklar. Marita 

3. Kontaktlista förtroendevalda i styrelsen med fullständiga personnummer till Carita 
som ansvarar för kontakter med Studiefrämjandet . Marita 

4. Se till att kontaktuppgifter på webben är uppdaterade. Marita 

5. Flytt av webb till nytt webbhotell. Pernilla 

6. Eftersändning post till Pernilla Lövström, Skenda Henriksborg 1, 646 50 Gnesta 
och säga upp postboxen. Pernilla 

7. Ordna så att Helene och Linda kan handla på faktura på Stopp för klubbens 
räkning. Helen 

8. Ordna så att alla i styrelsen kan handla bränsle på faktura på Statoil för klubbens 
räkning. Pernilla 

9. Städa toaletten och ordna så att alla i styrelsen kan hämta ut saker till toaletten 
på Gnesta Färghus. Eva 

10. Ta fram PUL-blankett. Pernilla 

11. Ordna så att Maria kan se inbetalda medlemsavgifter. Pernilla 

12. Undersöka vem som kan fixa värmefläkten. Eva 

13. Undersöka vem som kan fixa gräsklippare och trimmer. Eva 
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14. Förslag kring hur vi kan behålla våra instruktörer. HUS 

15. Kontakt Rasutveckling om nåbarhet och startpistol. Marita 

16. Rengöring startpistoler. Linda 

17. Undersöka om Kristine Hagström och Karoline Ling kan ta ansvar för 
tjänstehundssektorn. Ingela 

18. Säkerställa att samma rutiner gäller avseende kostnader och utgifter för 
rallylydnads DM som för andra DM. Ingela 

19. Leta upp befintlig förbindelse om att hjälpa till efter utbildning som betalats av 
klubben. Ulrika 

20. Ta fram rutiner för hur kursavgifter ska betalas. Pernilla och Linda 

!
!
!


