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Mötesform: Digitalt via Zoom 

Datum och tid: 2021-06-10, kl 19.00-20.00 

Närvarande: 

Anki Lindholm, ordförande 

Cecilia Trehn, sekreterare 

Rolf Björk, kassör 

Gudrun Löfgren 

Heléne Berzelius 

Marie Eriksson 

Marita Teräs 

Ingela Falk Jensen 

Mats Ringel 

 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning fastställs. 

3. Föregående protokoll 

Protokoll från styrelsemöte 2021-05-06 läggs till handlingarna. 

4. Ekonomisk rapport 

Rolf ger en ekonomisk rapport per den 31 maj:  

Klubbens bankmedel uppgår till 348 Tkr. Under maj har vi fått in drygt 6 Tkr i 

kursavgifter, 17 Tkr i anmälningsavgifter Nosework och 3 Tkr för MH. Vi har gått 

plus i kursverksamheten. Resultatet för perioden januari – maj uppgår till +27 Tkr. 

En del större kostnader, bl.a för belysningsarbete och montering av dörr, är att 

förvänta under sommaren. 

Resultatrapport 

210531 Total

Resultatrapport 

210531 Sektorer

Balansrapport 210531

 

5. Rapporter sektorer 

a. Utbildning (HUS): Kursverksamheten har gått mycket bra – en eloge till alla 

ansvariga instruktörer! De flesta kurser är nu avslutade, med undantag för en 

nyinsatt Allmänlydnadskurs Special (instruktörer under utbildning). Valpkurs 

planeras till augusti. HUS har ansökt om plats på instruktörsutbildning för den 

nya hundsporten Hoopers, men fick tyvärr ingen plats. Det kan dock komma 

fler tillfällen längre fram. Marie Eriksson meddelar att hon nu är klar med sin 
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L1 (ledarutbildning via Studiefrämjandet – obligatorisk för den som ska 

utbilda sig till instruktör). 

b. Tävling (TÄS): Nosework-tävling kommer att hållas den 12 juni, många 

anmälningar. Brukstävlingarna i juni är inställda – dels pga restriktioner, dels 

pga den dåliga vägen. 

c. Stuga/område: Inget att rapportera. 

d. Rasutveckling/MH (RUS): Mats rapporterar att sektorn hittills arrangerat tre 

stycken MH:n i år, med lyckat genomförande. Kommande MH:n i klubbens 

regi blir den 25-26 september samt den 10 och 24 oktober. 

e. Köket: Inget att rapportera. 

6. Inkommande skrivelser 

Epost Åtgärd 

 

 
Till sekr 

 

Till kassör 

 

Till styrelsen för kännedom 

 

Till kassör 

 

Kreditnota – till kassör 

 

Till sekr 

 

Till sekr 

 

Till sekr 

 

Från Gnesta kommun. Styrelsen f.k. Läggs till 
handlingarna 

Styrelsen för kännedom 

 
Styrelsen för kännedom 

Styrelsen och sektorer för kännedom 
(angående filminspelning) 

 

Förfrågan från Vit Herdehundklubben 

 
Till ordföranden. Se punkt 9. 

7. Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser.  

8. Lägesrapport pågående arbeten 
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a. Plåtgaraget 

Mats rapporterar att det nu återstår arbete med att montera tak och dörrar. 

b. Belysningen 

Gudrun rapporterar om att arbetet beräknas utföras under vecka 27. Det finns 

risk för att den dåliga vägen kan ställa till problem. 

c. Dörren till lillstugan 

Anki rapporterar att dörren nu är på plats, monterad via firma MT Bygg. 

Kostnad för dörrfoder tillkom. Dörren har separat lås/nyckel. 

d. Grindar 

En grind är uppsatt på övre plan – planering fanns även för ytterligare en grind, 

men arbetet fick avbrytas pga sjukdom.  

e. Kattvinden 

Vindsutrymmena under takåsarna är nu städade via Gudruns försorg – ett 

riktigt lyft! Tyvärr har takläckage och mögel upptäckts i samband med 

städningen. Anki kontaktar MT Bygg för att kolla omfattningen av skadan. 

9. Förfrågan – MH Vit Herdehundklubben 

Klubben har fått en förfrågan från ordföranden för Vit Herdehundklubben om 

möjligheten att hyra MH-banan och köket för genomförande av MH under 

september. 

Beslut: Uthyrning den 19 september beviljas, avtal för uthyrning till medlem skrivs 

avseende MH-bana och kök. 

10. Förberedelse inför medlemsmöte 17 juni 

Styrelsen går igenom informationspunkter till mötet samt ger uppdrag till 

sekreteraren att lägga ut en påminnelse om medlemsmötet på Facebook-gruppen.  

 

11. Uppföljning av åtgärdslistan 

Se sista sidan. 

12. Övriga frågor 

a. Funkisfest 

Förslag väcks om att anordna ett tack till klubbens funktionärer den 25 

september. Cecilia gör utskick till sektorsansvariga om detta. 

13. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse, påminner om att nästa möte är den 12 augusti via 

Zoom och avslutar därefter mötet.
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Åtgärdslistan – uppdaterad 2021-06-10 

Att göra Ansvarig sektor Beslut  Status 

Stängsel övre plan Stuga/område 
 

2018-03-08 Stängsel är uppsatt. 
Återstår: 1 st grind 
Ansvariga: arbetsgrupp Catrin/Ulrika. 
 

Montering dörr lillstugan Stuga/område  2019-10-10 Klart 
 

Förvaringsbodar på planerna Stuga/område  2019-09-18 
(medlemsmöte) 

Pågår. Se notering under punkt 8. 
 
 

Toa på klubben Stuga/område 2020-10-08 Framtaget kostnadsförslag finns. 
Anskaffning sker när vi har ett 
helhetsförslag, vi avvaktar tills vidare. 
 

Kattvinden – städning 
(övervåningen) 

Stuga/område 2020 Klart 
 

Mindre papperskorg övre plan 

 

Stuga/område Styrelsemöte 
2020-10-08 
 

Billigaste och enklaste lösningen är att 
flytta papperskorgen till egen stolpe. 
Kommer att fixas i samband med 
belysningsarbetet. Ansvarig Gudrun. 
 

Klubbvästar med tryck Styrelsen Styrelsemöte 
2021-03-11 

Klart 
 
 

Presentation av klubbens 
instruktörer 

HUS Styrelsemöte 
2021-03-11 

Foto och kort presentation på 
hemsidan. Ansvarig: Marita 
Pågår. 
 

 


