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Styrelsemöte nr 9 

Beslutande:  Ulrika Holmberg, ordförande 
  Marita Teräs, sekreterare 
  Helen Magnusson, ledamot 
  Hans Alfredsson, ledamot  
  Linda Madsen, suppleant 
  Cecilia Trehn, suppleant 
       

Övriga närvarande: -  

Frånvarande: Eva Björk, vice ordförande 
  Annika Woxberg Blick, kassör 
  Sara Hjälm, ledamot 

   
1) Mötets öppnande  

Ordförande Ulrika hälsar alla välkomna.  

2) Fastställande dagordning  
Dagordningen godkändes. 

3) Godkännande av rapporter från sektorer 

Följande rapporter har lämnats in av ansvariga för sektorerna: 

a) Hundägarutbildning (HUS), Linda Madsen  
Hus-möte 15/11 19.00 för att diskutera vårens kursverksamhet. Anki Lindholm 
tar över, så fort överlämning skett.  
 
b) Tävling (TS)  
Inget att rapportera.  
 
c) Nosework (NW), Maria Gabrielsson  
Nu återstår bara en tävling den 23/11. Vi tar emot 12-14 ekipage och troligen 
kommer tävlingen att vara i någon av kommunens lokaler. Eva och Catrin har 
koll på detta. Catrin är TL och Ulrika med bisittare Kristina har hand om 
sekretariatet. 
Samtliga tävlingar hittills i år har varit väldigt uppskattade. 
Öppen träning lördagar 10.00 har varit välbesökt. Senast var vi nog ca 10 
stycken och vi tränade både inne och ute och hjälpte varandra. 
Sektorn har ordnat en träningsdag för våra NW-funktionärer med Thomas Lind 
och vi kommer att vara på Strängnäs BK (vi får låna gratis då vi har samarbete 
och hjälper varandra). NW-sektorn bjuder på fika och lättare lunch och massor 
av rolig träning både kong och hydrolat. 
Vi behöver öka vårt kontaktnät vad gäller lokaler och olika miljöer både vad 
gäller för träning och tävling. 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En instruktörsutbildning i specialsök kommer att start tidigt i vår. Planer inför 
2018 håller på och tar form. Mer om detta kommer. Nu nosar vi vidare mot 
glögg och pepparkakor….  
 
d) Köket, Helen Magnusson  
Lena Thunholm och Maria Holm tar över kök men Helen och Linda behåller 
hemköpskortet så att de kan hjälpa till att handla till klubben.  
 
e) Stuga och område, Eva Björk 
Preliminär planerar vi att sätta upp stängsel den 2-3 december. Det blir glögg 
och korvgrillning. 

4) Godkännande av ekonomisk rapport  
Ingen rapport, men viktigt att tänka på att reseräkning inte kan lämnas in av 
företag utan att resekostnader måste tas med på fakturan.  

5) Inkommande skrivelser  
- Medlemsmöte den 14 november i distriktet. Jag skriver förslag till motion om 
behov av ett centralt digitalt stöd när det gäller medlems- och kursadministration.  
- RUS-möte den 3 december. Helen och Linda går.  
- Inbjudan till jubileumskongressen  

6) Utgående skrivelser  
- Inga utgående skrivelser 

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

8) Genomgång beslut 
• Vi sätter upp viltstängsel den 2-3 december. 
• Förslag till två motion som ska upp på distriktsmötet om medlems- och 

kursadministration 
• Beslut om nya ansvariga för kök och HUS 
• Vi anmäler en person till Jubileumskongressen 
• Vi har tagit beslut om att skicka Cecilia på tävlingssekreterarutbildning 
• Beslut om att årsmöte söndagen den 25 februari 2018 kl.13. 

Studiefrämjandets lokal ska bokas. Påminnelse om att verksamhetsplan, 
budget och verksamhetsberättelser måste skickas till sekreteraren innan 
årsskiftet. Förlängt styrelsemöte den 13 januari kl.13. (fixa myslunch) 

9) Övriga frågor  
Vi behöver planera en aktivitet med anledning av 100-års jubileet. Vårt förslag är 
ett öppethus. På nästa möte bestämmer vi datum och gör en grovplanering. 

10) Mötet avslutas 
Ordförande Ulrika avslutar mötet 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Åtgärdslista – utestående punkter 

1. Möte med Gnesta kommun/Gnestahem. Eva 

2. Uppdatera adressen som är kopplad till organisationsnumret inkl adressändring Circle 
K. Ulrika 

3. Test av simplesignup.se för kursanmälningar. Annika & Marita 

4. Inköp och samordning så att elstängsel på övre plan kommer upp. Eva/Cecilia 

5. Utvecklingsprojektsmöte för att planera jubileumsaktiviteter. Hans 

6. Inköp agilitypinnar. Marita 

7. Kostnadsförslag inköp ny tunnel och sandsäckar. Marita 

8. Bokning fler tider för inomhusträning. Cecilia

http://simplesignup.se

