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Medlemsmöte 

Närvarande:   Ulrika Holmberg, ordförande 
  Marita Teräs, sekreterare  
  Cecilia Trehn  
  Linda Madsén 
  Tomas Lind 
  Anki Lindholm 
  Maria Gabrielsson 
  Helen Magnusson 

     

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 
Anki Lindholm valdes till justerade. 

5)  Rapporter från styrelsen 
a. Ekonomisk rapport 
I nuläget har vi ett överskott på 54 692,59 kr. Det beror till stor del på Nose Work och 
HUS. Det behövs med tanke på att klubbhuset är i mycket dåligt skick. Inget nytt när 
det gäller barackerna som vi blivit erbjudna av kommunen. 
b. Övrigt 
Inga övriga rapporter över det som står med på dagordningen som egna punkter. 

6) Rapporter från sektorer 
a. Stuga/område 
Planerna hålls jättefina och stugans skick har vi redan berört under ekonomi. 
b. Kök 
Nu slut på säsongen så det kommer att städas ur. En mikro är inköpt. Har bakat 
mycket också. Vi letar ny köksansvarig. Önskemål om att Linda och Helen tar MH-
sektorn istället. 
c. Utbildning 
Möte bör äga rum i november. Anki Lindholm och Linda Madsén tar ansvar för 
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planeringen. Vi kommer att pröva www.simplesignup.se för en smidigare 
administration. 
d. Tävling 
Vi kommer att ha ett planeringsmöte i november. Brukskurs (appell, lägre och högre) 
i vinter. Tävlingssekreterarutbildning i vinter genom distriktet. GTBK har anmält en 
person. 
e. Nose Work 
Böcker är beställda till kurserna. Två tävlingar är kvar. Planering av 
tävlingsprogrammet för våren pågår. Snart ingår även specialsök i sektorn och det 
kommer att bli utbildningar av instruktörer. 

7) 100-års jubileet 
Tyvärr väldigt lite aktivitet kring detta hos oss, men vi har en grupp som arbetar med 
planeringen. Det blir seminarium i Stockholm och ett körkort har tagits fram som vi 
kanske kan använda. Vi behöver ha ett planeringsmöte under oktober och då bör vi 
även bjuda in medlemmar. 

8) Elstängsel på övre plan 
Vi behöver stängsel för skydd mot vildsvin. Det handlar om ca 450 m och det kostar 
ca 8 000 kr inkl. moms. Därutöver behövs ordentliga stolpar i hörnen. Beslut om att 
stängsel ska upp. 

9) Övriga frågor  
Valberedningen kommer till vårt styrelsemöte 9 november. 

10) Genomgång beslut 
- Prova www.simplesignup.se  
- Kursplanering november 
- Elstängsel ska uppföras 
- Planering 100-års jubileum i oktober 

11)  Mötets avslutande 
Ordförande Ulrika avslutar mötet 

Ulrika Holmberg, ordförande  Marita Teräs, sekreterare 

Anki Lindholm, justerare

http://www.simplesignup.se
http://www.simplesignup.se

