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Närvarande: 

 Anki Lindholm, vice ordförande Annika Woxberg Blick, kassör 

 Ulrika Holmberg, ledamot  Rolf Björk, suppleant 

     

Frånvarande: 

Thomas Lind, ordförande  Marita Teräs, sekreterare 

 Helen Magnusson, ledamot  Cecilia Trehn, ledamot 

Eva Björk, suppleant 

 

1. Mötet öppnas 

Vice ordförande Anki Lindholm öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Eftersom 

sekreteraren Marita Teräs ej är närvarande, valdes Rolf Björk till sekreterare för 

mötet. 

 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll har godkänt via mejl och läggs till handlingarna. 

 

4. Marknadsföring 

Utskick har gjorts till medlemmarna med information om medlemsmöte den 23 

september.  

 

Under hösten ska Momenta AB ha en trafiksäkerhetskampanj i Gnestas skolor och 

förskolor. De kommer att dela ut reflexprodukter. Vi deltar med ett ”Paket 2” som 

kostar 1.200 kr + moms. Då får vi med vårt namn och adress till vår hemsida på ett 

insticksblad samt en länk på vår hemsida. 

 

5. Medlemsmöte 

Tema för medlemsmötet blir som tidigare bestämts prova på nosaktivering. Ingen 

personal finns i köket, så vi måste försöka hjälpas åt att fixa kaffe mm. 

 

6. Ekonomisk rapport 

Ekonomin i föreningen är god. Bokfört resultat per 31 augusti är 108 tkr. Tillkommer 

ännu ej fakturerade kostnader för tävlingar i Nose Work på ca 15-20 tkr. 
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Den 31 augusti fanns det på banken 229 tkr. Dessutom finns det ca 40 tkr i 

anmälningsavgifter till tävlingar och kurser inbetalda till Payson som ännu inte förts 

över till banken. 

Anki har haft en del kontakter med Studiefrämjandet. Hon har fått uppgift om att vi 

har ca 10 tkr innestående hos dem som vi kan utnyttja genom att skicka in kvitton på 

kostnader för aktiviteter som vi haft. Vi kan även tex skicka in fakturan på vår kostnad 

för hyra av Lötbodal. Den uppgår till ca 12 tkr. 

 

 

7.  Rapporter sektorer 

Utbildning: Anki var anmäld till en ”Motivationskonferens” den 22 september som 

skulle hållas av SFR på Öster Malma. Den har dock tyvärr blivit inställd. 

 

I tisdags, den 11 september, hölls ett internt möte för alla instruktörer i föreningen. 

Vid mötet kom instruktörerna i föreningen fram till att de vill arbeta utifrån en 

lärobok som heter ”Bäst var-dag” och är skriven av Maria Brandel och Siv Svendsen. 

 Styrelsen beslutade att godkänna detta och att köpa in en bok till varje instruktör. 

Det är ca 12 st instruktörer. Boken kostar 199 kr/st.  

Styrelsen beslutade också om att skicka instruktörerna på en kursdag för att lära sig 

arbeta med boken. Vi erbjuder de som arbetat som instruktörer under åren 

2017/2018 att åka på kursdagen. Det blir ca 12 instruktörer som får erbjudandet. 

Kostnaden per deltagare är 750 kr. Tillkommer reseersättning. Total kostnad ca 12-13 

tkr. Första tillfälle för kursdag är den 27 januari 2019. Vi försöker få alla att gå den 

dagen. 

Frågan kom upp om att hyra Hundhallen i Nykvarn för träning under vintern. Ulrika 

fick till uppgift att kolla vad det finns för tider lediga. Beslutades att försöka hyra 

hallen två timmar varannan vecka under perioden november 2018 – februari 2019. 

Beräknad kostnad 7.200 kr. Den som deltar vid träning får betala 100 kr per tillfälle 

och betalas via swish. 

Tävling: I går, den 12 september, hade tävlingssektionen möte. De gick bland annat 

igenom med funktionärer. Stora problem med att få tag i funktionärer. Nästa år blir 

det bara en lydnadstävling och då för lydnadsklass 1 och 2. 

Föreningen har inte så många som deltar i tävlingar. För att locka fler till att börja 

tävla är det tänkt att köra 5 dagar med ”Prova på tävling”. Deltagarna ska få prova på 

att träna och testa olika tävlingsmoment. 

•  

• Nose Work/specialsök: Sektionen hade liksom tävlingssektionen möte igår. De 

beslutade att köra ca 10 tävlingar nästa år. 
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Ulrika informerade om att för att kunna administrera tävlingarna på ett bra sätt 

behövs en ny dator och ett mobilt bredband.  

Beslutades att Ulrika kollar efter lämplig dator och Annika kollar på bredband.   

Stuga/område: Önskemål har inkommit om att köpa in Plexiglas till fönstren i lidrets 

övervåning. Önskemål finns även om att dra in el för att kunna få belysning på 

övervåningen. Beslutades att köpa in Plexiglas och att kolla möjligheten att dra in el. 

Kök: Finns ingen personal till medlemsmötet den 23 september. Se punkt 5 ovan. 

18 november ska det vara ”Afternoon tea” efter kursens slut. 

15 december, ordnar vi Adventsfika. 

      MH: Inget nytt att rapportera. 

 

8.  Inkommande skrivelser 

Anmälan om prov i IPO, SBK 

Mentalfunktionärer 20180221, SBK Sörmland 

DM i rallylydnad, SBK Sörmland 

Ändring i utställningskalendern 2019, SBK 

Tack deltagande Jubileumsapporten, SBK 

 

9. Utgående skrivelser 

Inbjudan medlemsmöte 

 

10.  Avstämning verksamhetsplan/åtgärdslista och ansvarsfördelning 

Inga noteringar. 

11. Övriga frågor och rapporter. 

Inga noteringar. 

12. Mötet avslutas 

Anki avslutar mötet. 

 

 

Åtgärdslista 
1. Kostnadsförslag tunnel och sandsäckar, Marita 

2. Stängsel övre plan, Eva 

3. Överlämning medlemsregistrering, Marita och Rolf 

4. Kontakt köket om priser och förmåner för de som arbetar för klubben, Thomas 


