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Närvarande: Lars Persson Ordförande 

 Carina Duholm Vice ordförande 

 Gunilla Ferm Kassör 

 Hanna Hansson Sekreterare 
 Sassa Holmberg Suppleant 
 Paul Fältman Ledamot 

 

 

Anmäld frånvaro: Gunilla Svensson, Ledamot 

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 

Tillägg:  

- Dagkonferens distrikt under punkt 6D.  

- Kursarvode under punkt 6C.  

- Beslutsgång Styrelse under punkt 7. 

- Varmvattenberedare under punkt 6E. 

4) Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

5) Skrivelser 

a) Inkommna 

- Styrelseportal, Ej aktuellt 

- Budgetkonferens, tas under punkt 6D. 
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- Dommarutbildning rallylydnad, Ej aktuellt. 

- Enkätundersökning: Skade- och skyddsfaktorer hos svenska 
agilityhundar. Ingen aktivitet I klubben gällande agility. 

 

b) Utgående 

 Inget nytt. 

6) Rapporter 

a) Ordförande 

Vi har haft diskussioner på klubben där vi inte är överens. Det är 
viktigt att vi arbetar för en gemenskap i klubben så att alla trivs. Vi 
är alla här för att vi har samma intresse och det är viktigt att vi 
kommer ihåg detta.  

b) Kassör 

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

Nya policys och styrdokument ska tas fram för reglering av inköp i 
kommittéer och styrelse. 

Information gällande elavtal förlängt. 

Försäkring för luftvärmepump. Styrelsen beslutar att teckna denna 
1 år. 

Ordförande återkommer till kassör gällande var skjul till IPO ska 
bokföras. 

c) Utbildning 

Sista kurserna för hösten har startat, totalt har 4 st kurser startat 
höst. 

- Kursarvode ska följa policy och hanteras till den 30 November. 

d) Tävling/mark 

4 tävlingar kvar i år 29 oktober, appell och 30 oktober, skydd. IGP 
tävling 5-6 november. 

- Budgetkonferens distrikt, 2 anmälda till konferensen. 

e) Fastighet/underhåll och ställplatser 

Det är ej tillåtet att sova i klubbstugan. Uppdaterade riktlinjer och 
kostnader för camping. 
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- Varmvattenberedare, får inte skruvas till under 60 grader. 

f) Kök/fest och omvårdnad 

Förslag på datum till julfest för funktionärer, kursledare och aktiva I 
kommitéer den 3/12 eller 10/12. Beslut att det blir den 3/12.  

g) Läger 

Möte den 22/10 för planering av nästa års läger. 

h) IT och PR 

Inget nytt. 

i) IGP 

Inget nytt. 

 

7) Övrigt 

Möte för medlemmar den 4/9. Sekreterare skriver ihop minnesanteckningar 
från mötet. 

8) Nästa möte 

Medlemsmöte och fixardag 22/10. 

Styrelsemöte 2/11 18.30. 

Budgetmöte 27/11 kl 11.00. 
 

9) Mötets avslutande 

Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 

Ordförande Sekreterare 
 
 

 
 

Lars Persson Hanna Hansson 


