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Styrelsemöte Protokoll 2021 – Nr 5 
Datum: 2021-09-01 
Plats: Klubbstugan Gälltofta 

 
 
 

Närvarande: Lars Persson Ordförande 
 Carina Duholm 

Gunilla Ferm 
Vice ordförande 
Kassör 

 Hanna Hansson Sekreterare 
 Paul Fältman Ledamot 
 Gunilla Svensson Ledamot 
 Sassa Holmberg Suppleant 

 

 

Anmäld frånvaro:   

Delges: Styrelsen och anslås i klubbstugan samt på hemsidan. 

 

1) Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2) Godkännande av Kallelse 

OK. 

3) Godkännande av dagordning 

OK. 

4) Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

5) Skrivelser 

a) Inkommna 

Inget nytt 

b) Utgående 

Inget nytt 
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6) Rapporter 

a) Ordförande 

Inget nytt. 

b) Kassör 

Ingen bilaga denna gång. Kassör presenterar ekonomi. 

c) Utbildning 

9 st anmälda till valpkurs, 8 st till appellkurs. 

Möjligen en eftermiddagskurs i lydnad i höst. 

Inhyrda instruktörer – kolla upp vilka alternativ som finns. 

Rallylydnad – kurs i början på oktober. 

Förslag till aktiveringskurs 4 tillfällen a 2 timmar där vi låter dem prova på de 
olika grenarna som de kan träna och tävla i och som vi håller kurser i på 
klubben: Sök, Spår, Lydnad och Rallylydnad. 

1 instruktör som följer med kursen alla tillfällen och sedan någon som hjälper 
till vid varje tillfälle med inriktning på respektive gren. 

d) Tävling 

Lydnadstävling utförd i Augusti.  

Nästa tävling i Oktober, tävlingsledare preliminärt klart. 

Klubbmästerskap blir Jubileumstävling, tävlingsgruppen tar vidare frågan.  

Nytt vandringspris, gäller från 2022, statuter. Gäller alla grenar. 

Championat- och Brukschampionatringar. Nya riktlinjer tas fram.  

e) Fastighet/underhåll och ställplatser 

Nyckelskåp sätts upp till förråd och klubbstuga, sätts upp i höst. 

Plåttäckning av gavel – Styrelsen beslutar att godkänna offert på 22 100 kr.  

Ställplatsområdet ska märkas ut. 

f) Kök/fest och omvårdnad 

Inget nytt. 
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g) IT och PR 

Instagramkonto finns. Hanna H ansvarar. Bruksbarometern ska uppdateras. 
Beslut att ha kvar hemsidan som finns. Underlag skickas till Elin vad som ska 
uppdateras. Hanna och Sassa sätter sig ner och sammanställer vad som ska 
uppdateras på hemsidan. Paul köper in en ny router. Styrelsen beslutar att 
godkänna detta inköp. 

7) Läger 

Nästa års förslag på läger, 2 spår och 1 sök fre- sön. Sök och specialsök 1 
vecka nästa sommar. Skyddsläger fre- sön och lydnadsläger fre – sön i vår. 

8) Övrigt 

- Säsongsavgift för el, 500 kr för uttag oktober- februari. Avgiften ska 
betalas i oktober. Styrelsen godkänner detta beslut.  

9) Nästa möte 

Onsdag 6 Oktober kl. 19.00 i klubbstugan 
 

10) Mötets avslutande 

Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 

 
 
 

Ordförande Sekreterare 
 
 

 
 

Lars Persson Hanna Hansson 
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