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Styrelsemöte 7 
!

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

1) Mötets öppnande 
 Ordförande Thomas Lind hälsar alla välkomna.  

2) Fastställande dagordning 
 Dagordningen godkändes.  

3) Hundägarutbildning (HUS) 
Många kurser pågår. Apell, valpkurser, allmänlydnadskurs och spår. Alla kurser fulla 
och fler efterfrågas.Ingen återkoppling från Trosa ridsällskap om att ordna inofficiella 
utställningar tillsammans. 

4) Tävling  
Sektorn har dragit ner på tävlingarna 2017 på grund av att vi har för få som kan 
hjälpa till. 

5) Rasutveckling/MH 
Problem att få kontakt med den ansvariga för styrelsen och för de som anmält sig. 
Nästa år blir det troligen bara 2 MH för våra egna ekipage. Till varje MH behövs 4 
figuranter. 

6) Tjänstehund 
 Tjänstehundssektorn arrangerar en utbildning till patrullhundar. 

7) Rallylydnad 
Kristina Eriksson har skickat ett mejl där hon skriver att hon vill gå ur klubben. Hon 
vill inte heller stå som ansvarig för sektorn på webben. Nu är hon borttagen. Inget 
svar från distriktets ordförande Göran Strömbäck om att vi inte ska arrangera DM. I 
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nuläget finns ingen ansvarig för sektorn och därmed ligger sektorn vilande, men 
frågan om någon vill ta ansvaret ska ställas på medlemsmötet. 

8) Agility 
Sektorn är vilande. 

9) Kök 
Ny spis installerad. 

10) Stuga/område 
Gräsklippare ska fortfarande köpas och Eva Björck ska hitta någon som kan fixar 
värmefläkten innan hösten. Nya utemiljöer behövs. Det behövs också ett plank till 
plan. Pernilla Lövström lägger ut en förfrågan på Facebook om någon har utemöbler 
att skänka till klubben. 

11) Webb  
En ny webb är på gång. 

12) Ekonomisk rapport 
Kassören har varit på semester, så inget nytt. Ekonomin är god. Pernilla Lövström  
kontaktar Circle K om adressändring. 

13) Utgående och inkommande skrivelse 
- Skrivelse om Expo. Knut informerade om Gnesta Expo den 8 oktober kl.11-12 på 
Elektron och utanför innan styrelsemötet. En grupp utställare med fokus på djur. 
Kostar 1195 kr men möjlighet till rabatt. Vi behöver ta fram ett visitkort eller liknande 
med kort info om klubben. Tomas bemannar och deltar med Lana. Han frågar också 
Maria Gabrielsson om hon kan visa upp nosework. Förhoppningsvis kan också 
några andra hjälpa till. 

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

15) Beslutslista  
- Beslut om att delta på Gnesta Expo och att ta fram visitkort om klubben. Pernilla 
och Ulrika fixar trycksak. 
- Beslut om medlemsutskick med påminnelse om medlemsmöte mm 
- Beslut om styrelsemöte den andra tisdagen varje månad kl.19. 
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16) Övriga frågor 
- Medlemsutskick om medlemsmötet och utbildningen till patrullhundar. 
- Behov att byta veckodag för våra styrelsemöten. 

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 arrangemang. Thomas 
4. Startpistolerna ska låsas in i skåp och nyckeln ska gömmas. Nyckeln ska kopieras. Eva 
5. 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. 

6. Inköp plan urvalsbana för ca 1400 kr. Maria Gabrielsson 
7. Beslut om inköp av sökplattform för 6000 kr fattas på nästa medlemsmöte 
8. Medlemsutskick påminnelse om medlemsmöte. Marita 
9. Adressändring Cicle K. Pernilla 
10. Utemöbler Facebook. Pernilla 
11. Visitkort el. dylikt för att marknadsföra klubben till Gnesta Expo. Ulrika och Pernilla !
Klart 
1. Kontakt Tre om klubbtelefonen. Pernilla Fixat 
2. Medlemsutskick. Marita 
3. Vem är ansvarig för Pay & sniff den 15 oktober. Maria Gabrielsson ansvarar. Tomas


