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Styrelsemöte 6 

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

Frånvarande: Annika Woxberg Blick, Kassör  

     

1) Mötets öppnande 
 Ordförande Ulrika hälsar alla välkomna.  

2) Fastställande dagordning 
 Dagordningen godkändes.  

3) Godkännande av rapporter från sektorer 
Inga rapporter har kommit in, men HUS berättar att det finns ett upptryckt schema 
för de kurser under hösten som var inlagda i början av augusti. Träningshelgen för 
medlemmarna generade 5 nya medlemmar.. 

4) Godkännande av ekonomisk rapport 
Vi har ingen rapport, men till nästa möte måste den finnas på plats. 

5) Utvecklingsprojektet 
I dagsläget 166 medlemmar. Utvecklingsgruppen träffas och utarbetar ett förslag 
med aktiviteter för att fira jubileet. Text om möjlighet att beställa jubileumshooden 
med tryck på ryggen och vitt tryck. Viktigt att det står i mejlet vilket mobilnumret 
beställaren betalt med. 

6) Inkommande skrivelser 
- Inbjudan TS- och HUS-ansvariga 19 september. Catrin, Linda, Anki och Ulrika 

deltar.  
- Gympa med hund söker instruktörer  
- Inbjudan telefonmöte om MH  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- Inbjudan bruksdomare att bli domare Nose Work  
- SBK-info nr4, 2017  
- Ungdomsläger 

7)  Utgående skrivelser 
- Har inte gått ut några, men bör göra ett medlemsutskick. 

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

9) Genomgång beslut 
- Planering jubileet i utvecklingsgruppen 
- Jubileumströjor. 
- Alla rapporter måste in till nästa styrelsemötet 

10)  Genomgång åtgärdslista 
- Adressen som är kopplad till organisationsnumret är uppdaterad, men ingen 
bekräftelse har kommit ännu. 
- Marita har uppdaterat kontaktinfo om styrelsen på anslagstavlan. 

11) Övriga frågor 
Den 5 september vill distriktstyrelsen har styrelsemöte här kl.19. Vi har styrelsemöte 
den andra torsdagen varje månad under hösten. Medlemsmöte den 27 september 
kl.19 med fika. Allmänträning 18-19 varje onsdag tillsvidare. Sara håller i första 
träffen. 

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. Undersöka vad det kostar att sätta upp elstängsel på övre plan. Eva/Cecilia 
6. Uppdatera information om verksamheten på anslagstavlorna. Sektorerna 
7. Uppdatera nyckelpolicy. Marita 

http://www.superinvite.se
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8. Medlemsutskick. Marita 
9. Förfrågan till medlemmar om de vill beställa jublileumströja. Linda och Marita


