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Styrelsemöte  Protokoll 2016 – nr 9 
Datum 2016-10-05 
Plats: Klubbstugan Gälltofta 
 
 
 
Närvarande: Paul Fältman  Ordförande 
                    Catharina Hårsmar  Vice ordförande 
  Gunilla Ferm  Kassör 
  Ingvar Nilsson  Ledamot 
  Elin Weiffert (via mobil)  Sekreterare 
 
 
Anmäld frånvaro: Rolf Nilsson, Marlene Johansson, Mattias Johansson och Gunilla 
Svensson. 
 
Delges: Styrelsen och anslås i klubbstugan samt på hemsidan. 
 
 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Godkännande av kallelse 
Kallelsen godkändes. 
 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

4. Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

5. Rapporter 
a) Ordförande 
Inbjudan från klubb ang. instruktörsutbildning samt SKKs 
organisationsutveckling. 
b) Kassör 
Har problem med skrivarens utskriftsformat.  
Ingvar Nilsson tar kontakt med Nordea för ev. ränta samt switchkostnader.  
Investeringsbidrag till värmepump är sökt hos Kultur- och Fritidsförvaltningen. 
Priserna i Kojan ska höjas. 
c) Utbildning 
Underlag för instruktörsarvode är framtaget av UK och dokumentet läggs på 
vår hemsida/dokumentarkiv se bil.1. 
Vi har haft många kurser och kursdeltagarna har varit nöjda enligt 
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utvärderingarna. 
En fortsättningskurs med förkunskaper är igång, då vi hade många 
valpkursdeltagare som ville fortsätta. 
Nosework föreläsning ska vi försöka anordna till våren då kurserna är igång. 
Studiefrämjandet kan ev. hjälpa till.  
Ingvar har uppdaterat våra trivselregler. Se bil.2. 
 
d) Tävling 
Den 28/9 hade klubben utbildningsteori för skyddsekipage. Totalt 15 st. varav 
tre från KBK. 
Ingvar och Paul utbildar sju st. nya medlemmar i spårläggning. Utbildningen är 
uppdelad i tre olika steg med målsättning färdig tävlingsledare. 
Appelltävling 29/10 och skyddstävling den 30/10. 
Den 17/10 har Ingvar möte med aktörer i Rankingtävling, uttagning till VM i 
lydnad. KBK kommer hålla i denna tävling den 6 maj 2017. 
e) Fastighet och underhåll 
Ny belysning/stolpe vid bänkarna. Elen omkopplad så man kan tända en plan i 
taget. 
Ny IVT värmepump är inköpt för 19 900 kr inkl. inkoppling. Den gamla pumpen 
ska några kuggar bytas (ca 1 timmes arbete) för att ha full effekt. 
Den stora bommen vid förrådet är ändrat till två mindre. 
f) KÖK 
Har haft möte för att en städ lista ska göras och sättas upp. 
g) Fest och Omvårdnad 
Julbord kommer anordnas den 3/12. 
h) IT och PR 
Intet.  
 

6. Övriga frågor 
Intet. 
 

7. Nästa möte 
Nästa möte är medlemsmötet den 12/10 
 

8. Mötets avslutande 
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
__________________________         _________________________
      

Ordförande   Vice ordförande 
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Bilaga 1 
 

 
UK 2016-09-21 

Instruktörsarvode! 

Kurser med upp till 6 deltagare 1st. arvode a 500kr + milersättning. 

Kurser med upp till 8 deltagare 1st arvode a 500kr och 1 st. 250kr + 

milersättningar.  

Kurser med 9 till 12 deltagare 2 st. arvoden á 500kr + milersättningar. 

 

Brukskurser  

Kurser med upp till 4 deltagare 1st. arvode á 500kr + milersättning. 

Kurser med 4-6 deltagare 1st arvode á 500kr och 1 st. 250kr + 

milersättningar.  

Kurser med upp till 8 deltagare 2 st. arvoden á 500 + milersättningar. 

 
 

 
 
 

 
 


