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Styrelsemöte Protokoll 2021 – Nr 2 
Datum: 2021-06-09 
Plats: Klubbstugan Gälltofta 

 
 
 

Närvarande: Lars Persson Ordförande 
 Carina Duholm Vice ordförande 
 Hanna Hansson Sekreterare 
 Paul Fältman Ledamot 
 Gunilla Svensson Ledamot 
 Sassa Holmberg Suppleant 

 

 

Anmäld frånvaro:  Gunilla Ferm  Kassör 

Delges: Styrelsen och anslås i klubbstugan samt på hemsidan. 

 

1) Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2) Godkännande av dagordning 

Tillägg till dagordning 6a) nycklar till klubbstugan och 6b) Inköp dator till sekreterare. 
Styrelsen godkände dagordningen med tillägg. 

3) Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

4) Rapporter 

a) Ordförande 

Alla ska känna sig välkomna till klubben och alla har lika värde. Klubbens mål 
är att ha ett öppet och trevligt klimat där erfarenheter och råd kan utbytas. 

b) Kassör 

Se bilaga. 

c) Utbildning 

I höst kommer en appellkurs och en valpkurs starta.  
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Förslag att anordna helgkurs i höst med extern kursledare i Rallylydnad och 
en helgkurs med Lydnad.  

Utbildningskommittén bokar in möte för avstämning. 

d) Tävling 

Tävlingar för 2022 är inskickad. 

Tävlingar i Höst: 

21/8 Lydnad startklass 1 och 2 

30/10 Appell 

31/10 Skydd 

e) Fastighet/underhåll och ställplatser 

Gräset är klippt. Gräsklippare lagad. Lars ringer Anticimex för åtgärder mot 
myror. Kolla upp om man kan ordna plåtinklädnad på gavel, tegelvägg dålig.   

f) Kök/fest och omvårdnad 

Inget nytt.  

g) IT och PR 

Bredband – Paul har kollat upp om där fanns något annat alternativ där man 
kunde få mer bredbanspott. Finns inget billigare eller bättre alternativ än det 
vi har idag. Vi fortsätter använda denna lösning.  

Ny hemsida, Lars skickar kontaktuppgifter till Hanna och Sassa för att skapa 
en ny hemsida. Förslag att skapa en teams-grupp för styrelsen för att delge 
dokument och ha alla dokumenten sparade. Hanna tar med sig frågan och ser 
om det går att lösa. 

5) Skrivelser 

a) Inkommna 

Inget nytt 

b) Utgående 

Inget nytt 

6) Ställplats husvagnar 

Text gällande ställplats skickas till Elin av Lars som läggs upp på hemsida. Extra 
ström är ordnat. 
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a) Nycklar till klubbstuga 

Fråga uppe om alla aktiva medlemmar ska ha tillgång till nycklar in till klubbstuga 
mot en deposition. Frågan tas vidare till nästa möte. 

b) Inköp av dator till sekreterare 

Dator köps in till sekreterare som ska kunna användas för uppdatering av hemsida. 
Dator + Office paket max 5000 kr. Styrelsen godkände att Hanna köper in. 

7) Möte 

Medlemsmöte hålls den 16/10 kl 14.00. Klubben bjuder på grillad 
korv/hamburgare. 

Styrelsemöte hålls första onsdagen i månaden kl. 19.00. 

8) Övrigt 

- Medaljkommittén. Styrelsen beslutade att 2 personer ska sitta i kommittén. 

- Fixardag på klubben i höst. Uppdrag till Rolf att göra lista och förslag på datum 
när detta kan utföras. Avslutas med grillning på kvällen. 

9) Nästa möte 

Onsdag 30 juni kl. 19.00 i klubbstugan 
 

10) Mötets avslutande 

Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 

 
 
 

Ordförande Sekreterare 
 
 

 
 

Lars Persson Hanna Hansson 


