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Medlemsmöte 
!

Närvarande:   Ulrika Holmberg, ordförande 
  Marita Teräs, sekreterare  
  Cecilia Trehn  
  Linda Madsén 
  Catrin Englund 
  Tomas Lind !
     !

1) Mötets öppnande 
 Ordförande Ulrika hälsar alla välkomna.  

2) Val av sekreterare 
Marita valdes till mötessekreterare 

3)  Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

4)  Val av justerade 
Catrin Englund och Tomas Lind valdes till justerade. 

5)  Ersättning till instruktörer 
Diskussion om det förslag om ersättning som skickats ut. I nuläget anser styrelsen 
att vi inte har råd att arvodena instruktörer. Styrelsens förslag är istället att vi ska 
utarbeta någon form av belöningstrappa. Diskussion om att möjligen begränsa till 
medlemmar som har någon funktion, men problem eftersom det kan skapa vi och 
dom. Det finns inte heller någon enighet kring att det är detta som skulle engagera 
att hjälpa till. Troligen handlar det mycket om relationer och att dra med medlemmar 
på olika aktiviteter. Instruktörerna har en viktigt roll eftersom de träffar många nya 
medlemmar. Det behövs också mer information uppe på klubben på anslagstavlan. 
Beslut om att sektorerna får ansvara för att uppdatera information om sin 
verksamhet. Medlemsmötet anser att det inte behövs någon form av belöning för de 
som hjälper till och att det ska avsättas pengar för anordna aktiviteter istället. 

6)  Rapporter från styrelsen 
a. Ekonomisk rapport 
Ett nytt internetbaserat system håller på att upprättas. Någon ekonomisk rapport kan 
inte tas ut i nuläget. Vi behöver ett system för kursanmälan och betalning. Tråkigt 
när personer som anmält sig sedan hoppar av och det blir väldigt få deltagare på 
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kursen. 
 
b. Övrigt 
Förfrågan om vi kan sköta en rastgård i Gnesta. Vi har sagt nej pga av att vi inte har 
resurser för detta.  
Diskussion om att få baracker av Gnesta kommun, men det måste ansökas om 
bygglov. Klubben måste också bekosta transport. Inte aktuellt förrän 2018. Ännu har 
inga beslut tagits, men vi behöver en klubbstuga och den nuvarande är i dåligt skick. 
Det kommer att starta mulleverksamhet på lördagar vid grillplatsen bakom ladan. !

7) Rapporter från sektorer 
a. Stuga/område 
Ingen rapport utöver det som står under styrelserapport. Kan behöva ha eltråd även 
på övre plan pga vildsvin. Styrelsen får i uppdrag att undersöka vad det kostar. 
 
b. Kök 
Ingen rapport, men det ska köpas ny mikro och termosar. 
 
c. Utbildning 
Aktiverings. och viltspårkurs startar snart. 
 
d. Tävling 
Vi har haft en dag för tävlingsekipage. Den 16 maj är det en uppletandetävling för till 
förmån för Cancerfonden i distriktets regi. Vi måste köpa in ett nytt hinder och ny 
kon. 
 
e. Nosework 
Tävling 1 maj. Nybörjar- och fortsättningskurs startar den 4 maj. Läger i nosework 
på Åkerby herrgård i samarbete med tävlingssektorn. Sektorn ska nog framöver 
heta sektorn för specialsök och nosework. Maria Gabrielsson kommer att utbilda ett 
antal instruktörer på klubben eller säljer vi ett antal platser till distriktet. 

8)  Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

9) Genomgång beslut 
Styrelsen får i uppdrag att undersöka vad det kostar. att sätta upp elstängsel på övre 
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plan. 
Beslut om att sektorerna har ansvar för att uppdatera information om sin 
verksamhet. 

10)  Mötets avslutande 
Ordförande Ulrika avslutar mötet 

!
!
!
Ulrika Holmberg, ordförande  Marita Teräs, sekreterare 

!
!
Tomas Lind, justerare   Catrin Englund, justerare 

!
!


