
!1

20160811

Styrelsemöte 6 
!

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

1) Mötets öppnande 
 Ordförande Thomas Lind hälsar alla välkomna.  

2) Fastställande dagordning 
 Dagordningen godkändes.  

3) Hundägarutbildning (HUS) 
Trosa ridsällskap undrar om vi vill ordna inofficiella utställningar med tillsammans 
med dem. Styrelsen är positiv, men behöver mer information för att fatta definitivt 
beslut. Linda och Helen undersöker vidare och tar ansvar för arrangemanget. Flera 
kurser är på gång och många anmälningar har kommit in. 

4) Tävling  
Två lydnadstävlingar och en söktävling är inplanerade i höst. 

5) Rasutveckling/MH 
Styrelsen fortsätter att försöka få kontakt med den ansvariga för att reda ut frågan 
om medlemskap. 

6) Tjänstehund 
 Inget att rapportera. 

7) Rallylydnad 
Kristina Strömberg har frågat styrelsen vem som tar hand om DM i rallylydnad nu 
när Ingela Falk Jensen har avgått. Det är en fråga som måste lösas internt i sektorn. 
Om det nu inte finns några ansvariga måste DM:et ställas in. Tidigare har Kristina 
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Strömberg, Ingela falk Jensen, Caroline Ling, Kristina Eriksson ingått i sektorn. Vice 
ordförande utreder förutsättningarna för DM i rallylydnad och meddelar distriktet om 
tävlingen inte längre är möjlig att genomföra. 

8) Agility 
Hinderna är fortfarande inte ute. Tyvärr saknar klubben fortfarande någon som kan 
ansvara för sektorn. 

9) Kök 
Inga stora inköp behövs. Spis, kastrull och dammsugare inköpt. 

10) Stuga/område 
Gräsklippare ska köpas, men avvaktar lite med tanke på att priserna kanske går ner 
i höst. Eva Björck ser till att någon fixar värmefläkten innan hösten. 

11) Webb  
Det blir ingen ny webb med Linn, eftersom det var hennes examensarbete och det 
ställdes för höga krav. Marita Teräs och Catrin Englund löser problemet, så att vi får 
upp en fungerande webb med formulär för medlemsinträde och kursanmälan. 

12) Ekonomisk rapport 
Allt är bokfört fram till den 10 augusti, men bokföringen är bristfälligt eftersom 
underlag saknas. Stambokföringsavgifter kommer att justeras mellan TÄS, RUS och 
rally. Möte med Susanna Engman som är ny ansvarig på Studiefrämjandet behövs. 
Just nu 149 761 kr på kontot. Caroline Adelsjö skickar kopia på Studiefrämjandets 
listor efter att en kurs är avslutad till kassören. 

13) Utgående och inkommande skrivelse 
- Inbjudan lydnadstävling special 4 september på Flens BK 

14) Godkännande och justering av föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

15) Beslutslista  
- Beslut om kontakt med Kristina Strömberg om DM och sektorn. 
- Beslut webb 
- Beslut att laga luftvärmepump och fixa ett tak över den, så att den inte går sönder 
igen. 

16) Övriga frågor 
- Blommor till Emmelie. Eva Björck fixar. 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-Styrelsen positiv till barmarksdrag 30 oktober om det finns någon som kan ansvara 
för arrangemanget. Marita Teräs undersöker vidare. 
- Medlemsutskick ska gå ut om onsdagsträningar hela september, möjlighet att göra 
ditt eget hundhalsband 28 september kl.19-22, 100 kr inklusive fika och material, 
medlemsmöte 18 september, Linda mejlar om kurser, 
- Pay & sniff den 15 oktober. Det är oklart vem som är ansvarig. Ordförande tar 
kontakt med Maria Gabrielsson som bjudit in till arrangemanget. 

17) Mötet avslutas 
Ordförande Thomas avslutar mötet 

Åtgärdslista 

1. Se till att webben blir funktionell när det gäller medlemsinträde och kursanmälan. Catrin 
och Marita 

2. Undersöka vem som kan fixa värmefläkten samt bygga tak. Eva 
3. Kontakta rasutveckling/MH-sektorn för att klargöra att det är nödvändigt att vara medlem 

klubben för att kunna ansvara för några arrangemang. Thomas 
4. Startpistolerna ska låsas in i skåp och nyckeln ska gömmas. Nyckeln ska kopieras. Eva 
5. Kontakt Tre om klubbtelefonen. Pernilla Fixat 
6. Kontakta Carin Adelcreutz på Stjärnhovs säteri för boka tider när klubben ska ha ridhuset 

under vintern, Catrin Englund och Linda Madsen är kontaktpersoner och gör schema för 
vilka tider som är aktuella. 

7. Inköp plan urvalsbana för ca 1400 kr. Maria Gabrielsson 
8. Beslut om inköp av sökplattform för 6000 kr fattas på nästa medlemsmöte 
9. Medlemsutskick. Marita 
10. Vem är ansvarig för Pay & sniff den 15 oktober, som Maria Gabrielsson bjudit in till? 

Tomas  !
Klart 
1. Ta fram rutiner för att hantera nya medlemmar - löses med ny webb 
2. Ta fram rutiner för hur kursavgifter ska betalas - löses med ny webb 
3. Gräsklippare och trimmer fungerar 
4. Gräsklipningen har fungerat hela sommaren tack vare Eva. 
5. Vi får hyra ridhuset på Stjärnhovs säteri under vintern.


