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Närvarande: Lars Persson Ordförande 

 Carina Duholm Vice ordförande 

 Gunilla Ferm Kassör 

 Hanna Hansson Sekreterare 

 Sassa Holmberg Suppleant 
 Gunilla Svensson Ledamot 

 Paul Fältman Ledamot 
 

 

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 

• Ansökan om att hyra klubbstuga och planer för att anordna kennel 
Fandangos läger vecka 28 2023 på klubben. Styrelsen godkänner 
ansökan. 

b) Utgående 

 Inget nytt. 
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6) Rapporter 

a) Ordförande 

Vi har fått bra respons från både kurs och lägerdeltagare att det är 
trevlig stämning och kul att vara på klubben. Ska försöka hålla kvar 
den goda stämning till hösten med. 

b) Kassör 

Genomgång av ekonomisk redovisning. Bilaga återfinns på 
anslagstavla tillsammans med protokoll. 

Inget investeringsbidrag för gräsklippare behövs då befintlig 
gräsklippare har reparerats.  

c) Utbildning 

2 fulla kurser pågår just nu. I valpkursen är där 12 st och i 
allmänlydnad är där 7 st. Ny allmänlydnadskurs startar i höst.  

d) Tävling/mark 

Lydnadstävling den 20/8. 

Söktävling den 21/8.  

Ansökan för träning och tävling är gjord men ingen återkoppling 
har skett.  

Vi skapar en nyckellista för återkomst till marker så att vi har koll så 
att inga nycklar försvinner. 

Styrdokumenten gällande SM Ekipage behöver uppdateras efter 
styrelsemöte  

e) Fastighet/underhåll och ställplatser 

Uppdatera regler för ställplatser och kostnader för låg och 
högsäsong, genomgång av förslag på nästa styrelsemöte där beslut 
tas. 

Sponsring gällande duschbodar mm under sommaren. 

f) Kök/fest och omvårdnad 

Jubileumsfest, 35 st anmälda förberedelserna är under kontroll.  

Inköp till köket sker kontinuerligt. Bergendahlskortet är spärrat. 
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g) Läger 

Planering inför nästa års läger pågår. Få ihop läger inom spår, sök, 
specialsök, IGP-läger, lydnad, rallylydnad och skydd. 

h) IT och PR 

Bra uppdatering av hemsida och facebook. Efterfrågar bilder att 
lägga upp på instagram. 

i) IGP 

Bra engagemang på klubben. 

 

7) Övrigt 

Träningsmöte den 4/9 för genomgång vad som gäller vid träning på 
klubben. Vi träffas och går igenom trivselregler och träningsavgift och 
planerar klubbens egna läger med externa lärare. 

8) Nästa möte 

Styrelsemöte och hållbarhetsmöte 8/9 18.30 tillsammans med Åhus 
Brukshundsklubb i klubbstugan. 

 

9) Mötets avslutande 

Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 

Ordförande Sekreterare 
 
 

 
 

Lars Persson Hanna Hansson 


