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Styrelsemöte 9 
!

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

1) Mötets öppnande 
 Ordförande Thomas Lind hälsar alla välkomna.  

2) Fastställande dagordning 
 Dagordningen godkändes.  

3) Hundägarutbildning (HUS) 
En kurs är igång. Studiefrämjandet vill ha möte med alla instruktörerna omedelbart. 
Listorna har blivit fel flera gånger. Ännu har inget möte för att diskutera ekonomisk 
ersättning blivit av. Första träningen i Nykvarns hundhall drog in 3 700 kr. Att vara i 
Hundhallen är gratis om man inte har med någon hund. 

4) Tävling  
Det har gått ut inbjudan för att uppgradera sig som domare och TL med anledning 
av de nya lydnadsreglerna. 

5) Rasutveckling/MH 
Första MH:et den 1 april. Helen försöker ordna funktionärer. Sektorn är vilande. 
Marita uppdaterar sektorsansvariga i SBK-medlem. 

6) Tjänstehund 
 Sektorn är vilande. Marita uppdaterar sektorsansvariga i SBK-medlem. 

7) Rallylydnad 
Sektorn är vilande. Sektorn är vilande. Marita uppdaterar sektorsansvariga i SBK-
medlem. 
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8) Agility 
Inget att rapportera. 

9) Kök 
Frysarna har inte frostats ut. Kassan är tömd av Eva. 

10) Stuga/område 
Värmefläkten har frusit igen och vi behöver få upp någon som kan titta på den. Det 
kan vara så att vi måste köpa en ny. Stort tack till Jonas och hans grabbar för allt 
arbete de har gjort uppe på klubben. Gnestahem har tagit över förvaltningen. 
Arrendatorn har ansvar för underhåll, men jordägaren bistår med underhållsmaterial. 
Vi behöver göra en prioriteringsordning för underhåll och Gnestahems ansvariga 
Mikael Irevång vill ha ett möte med vår ordförande alt. vice ordförande.  

11) Ekonomisk rapport 
Inga stora förändringar sedan sist, men flera fakturor är på gång från Nykvarns 
hundhall och från Hundgubben för sökplattformen. 

12) Utgående och inkommande skrivelse 
- Skrivelse från kommunen om möte med föreningslivet.Ambitionen är att vi ska 
försöka vara med på detta i fortsättningen. 

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

14) Beslutslista  
- Marita uppdaterar sektorsansvariga och styrelseledamöter i SBK-medlem. 
- Ordförande och vice ordförande ska ha möte med Gnestahem. 
- Kolla med XL vem som får handla mer än Catrin Englund. Det bör vara Eva. 
- Utskick: ny webb, styrelseförändringar, Nykvarn, sektorsansvariga saknas. 
- Jimmy tar med pistolerna till sitt jobb och rengör dem inför vintern. 
- Beslut om att Eva i fortsättningen ska ha nyckeln till Studiefrämjandets lokal. 
- Vi ska ansöka om förtjänsttecken till Linda Madsén och Eva Björk. 
- 8 december har vi styrelsemöte kl.19 
- 20 januari äter styrelsen och sektorsansvariga middag 
- Personlig inbjudan till alla som varit aktiva till fest på klubben den 21 januari 2017. 

15) Övriga frågor 
- Rapport från medlemsmötet i distriktet: Distriktet saknar rallylydnadsansvarig. 
Susanne Amelid hade ett förslag om workshop om organisationsutveckling den 
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25-26 februari 2017.Medlemsantalet i SBK har ökat något. Ungefär 8 procent av 
hundägarna är medlemmar av Sveriges hundägare.  
- Kallelse till årsmötet ska gå ut senast den 1 januari. 

16) Genomgång åtgärdslista 
Se nedan vad som återstår att göras och vad som är genomfört. 

17) Mötet avslutas 
Ordförande Thomas avslutar mötet 

!
!
Åtgärdslista 

1. Adressändring Cicle K. Måste göras igen pga av ny adress. Ulrika 
2. Lansering ny webb. Marita 
3. Rengöring pistoler. Jimmy 
4. Startpistolerna ska låsas in i skåp och nyckeln ska gömmas. Nyckeln ska kopieras. Eva 
5. Uppdaterar sektorsansvariga och styrelseledamöter i SBK-medlem. Marita 
6. Möte med Gnestahem. Thomas och Eva 
7. Kolla med XL vem som får handla mer än Catrin Englund. Det bör vara Eva. Eva 
8. Medlemsutskick. Marita 
9. Nyckel till Studiefrämjandets lokal till Eva. Thomas 
10. Ansöka om förtjänsttecken. Thomas 
11. Personlig inbjudan till alla som varit aktiva till fest på klubben den 21 januari 2017. 

Sektorsansvariga återkommer med kontaktuppgifter !
Klart 
1. Adressändring SBK medlem. Marita Klart! 
2. Kontakta Carin Adelcreutz om att vi inte hyr Stjärnhovs ridhus i vinter. Thomas 
3. Inköp plan urvalsbana för ca 1400 kr. Vi bygger en egen. Maria Gabrielsson och Marita 
4. Inköp av sökplattform för 6000 kr Maria Gabrielsson 
5. Utbidlning uppdatering ny webb sker vid behov. Marita


