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Styrelsemöte 4 
!

Beslutande:   Ulrika Holmberg, ordförande 
  Eva Björk, vice ordförande 
  Marita Teräs, sekreterare 
  Annika Woxberg Blick, Kassör  
  Hans Alfredsson, ledamot 
  Helen Magnusson, ledamot 
  Linda Madsen, suppleant  
       
Övriga närvarande:   !
Frånvarande: Sara Hjälm, ledamot 
  Cecilia Trehn, suppleant !
     !

1) Mötets öppnande 
 Ordförande Ulrika hälsar alla välkomna.  

2) Fastställande dagordning 
 Dagordningen godkändes.  

3) Godkännande av rapporter från sektorer 
HUS: Det är dags för ett HUS-möte med Anki Lindholm, som är beredd att ta en 
valpkurs vilket behövs så snart som möjligt. Avslutning allmänlydnadkurs var denna 
vecka. Vi har påbörjat en aktiveringskurs men många glada deltagare. HUS hyr in 
två instruktörer från Enköping två dagar den 5-6/8 i lydnad och sök. Gratis för våra 
medlemmar. Hus vill denna gång framför allt rikta sig till nya ännu icke aktiva 
medlemmar så de går denna gång före oss redan aktiva. Redan aktiva får delta i 
mån av plats och får gärna hjälpa till som sökfigge, kök m.m. Meningen med detta år 
att få fler medlemmar att bli aktiva samt få lite mer liv på klubben 5-6 augusti 
kommer vi att hyra in instruktörer för att få fler medlemmar intresserade av bruks. 
Eva håller träning för medlemmar som är intresserade att börja tävla några tillfällen 
framöver. Tillfällena läggs ut successivt i klubbens Facebook-grupp. 
Nosework: Tävlingen TSM blev lyckad och vi märkte att det gick bra att ha så många 
tävlande som 37 stycken. Nästa tävling är den 22/8 men då detta är en kvällstävling 
så blir det max 20 ekipage. Domare är Maria Gabrielsson och Pernilla Rask. 
Thomas Lind är nu godkänd NW-domare för klass II/III. 
Både nybörjarkurs och fortsättningskurserna är igång. 
Doftprov 31/5 18.00 på klubben. Inga skott denna kväll alltså. 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Tänkte ha en träningskväll i Nose Work med tema fordon den 14 juni mellan 18-21. 
Träningen är öppen för alla våra medlemmar som har godkänd DP1 eller som har 
gått någon av våra nybörjarkurser. Pris: 100:- som till bg 727-4830 senast den 6/6. 
Inbjudan kommer att sitta på klubben och på hemsidan. Trevligt om köket är öppet 
denna träningskväll. 
Kök: Inget särskilt att rapportera. 
Stuga/Område: Nya gräsklipparen är klar att börja köra med. Oklart när vi kan ha 
städdag. Det viktigaste är att köra bort skräpet. Det gör vi på onsdag kl.17. 

4) Godkännande av ekonomisk rapport 
Vi har 180 000 kr i nuläget och ny programvara är beställd för att kunna arbeta 
online. 

5) Inkommande skrivelser 
- Inbjudan DM  
- Inbjudan NW-dagar 
- Brev till ordföranden från kansliet  
- SBK-info nr 2  
- Beställning av priser etc. till utställningar 
- Dagordning medlemsmöte i distriktet 2 maj 
- Ny bok om medlemsrekrytering  
- Frågor från blivande medlem 
- SBK:s revisionsberättelse 

6)  Utgående skrivelser 
- Ulrika har mejlat kommunen om barackerna med förfrågan om möte på klubben. 

7) Oregistrerade medlemmar: Björn Hermansson, Björn  och Camilla Gravström 
Ring och meddela att de ska registrera sig som medlemmar på vår webb. Vi ger 

dem ett medlemskap från och med nu. 

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

9) Genomgång beslut 
- Beslut om att ge de oregistrerade medlemmarna medlemskap från och med nu 

10)  Genomgång åtgärdslista 



!3

20170511

11)  Övriga frågor 
Ulrika och Eva deltog på distriktets medlemsmöte. Få klubbar närvarande och fokus 
på motioner till kongressen. 

12)  Mötet avslutas 
Ordförande Ulrika avslutar mötet 

!
Åtgärdslista 

1. Adressändring Circle K. Måste göras igen pga av ny adress. Ulrika 
2. Möte med Gnesta kommun/Gnestahem. Eva 
3. Uppdatera adressen som är kopplad till organisationsnumret. Ulrika På G 
4. Vi undersöker om www.superinvite.se kan effektivisera anmälningar och betalningar till 

kurser. Annika & Marita 
5. Uppstart utvecklingsprojektet. Hans 
6. Undersöka vad det kostar. att sätta upp elstängsel på övre plan. Eva 
7. Uppdatera kontaktinfo om styrelsen på anslagstavlan. Marita 
8. Uppdatera information om verksamheten på anslagstavlorna. Sektorerna 
9. Kontakta oregistrerade medlemmar. Marita

http://www.superinvite.se

