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Distribution Möte Protokoll nr. 

Styrelse, verksamheter, valberedning, revisorer, 
klubbstuga 

Medlemsmöte 1/17 
Sammanträdesplats Datum och tid 

Torpet 2017-04-03 
NÄRVARANDE MEDDELAT FÖRHINDER 

20st närvarande medlemmar varav från 
styrelsen Ordf. Anders Augustsson, Sekr. Malin 
N Ögren, Kassör Anna-Carin Mellander, 
Thomas Gustafsson, Linda Jonsson 

Anette Westerlund, Mia Lundstedt 
FRÅNVARANDE 

Ronny Östman 

 

 Åtgärdas av Färdigt 
 

§1 
Mötet 
öppnas 

 
Mötet öppnas av Ordförande Anders Augustsson 

  

    
§2 
Val 
Justerare 

 
Att justera dagens protokoll utses Linda-li Isaksson 
och Eva Hellström 

  

    
§3 
Dagordning 

 
Dagordningen godkänns Bilaga1 

  

    
§4 
Föregående 
Protokoll 

 
Årsmötesprotokollet justerat och finns på webben 
och i klubbstugan. Läggs till handlingarna. 
Synpunkter om att styrelsemötes protokollen ännu 
saknas på webben tas upp och styrelsen tar med sig 
kritiken. 

  

    
§5 
Ekonomi 

 
Bilaga2 Kassa 1281kr Bankkonto 8719,94 Kök 
778.95kr Placeringskonto 94 000 Resultat -16 
946.18kr   
Bilaga3 Anna-Carin berättar vad sparbanken 
sponsrar oss med 4743kr Kostnader för 
bankkostnader klargörs bankfack 450kr kökskontot 
350kr och postboxen 2437.50kr. 
Margareta Lundmark undrar om boxen är nödvändig 
men de är den. Föreningar kan inte få efaktura. 
Swichkostnader klargörs 
Obetalt 6701kr till intersilvi, Coreit, Miva Svensk 
cater. 
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 Åtgärdas av Färdigt 
 

§6 
Skrivelser 

 
Bilaga 4: Ordförande läser upp en skrivelse från 
inspirationsgruppen om att ha en träningsgrupp på 
torsdagar inriktad mot bruks. Skott kan isf 
förekomma på Torsdagar 18-20.Dialog är här viktigt 
med kurser så att de inte skjuts oväntat och att 
träningen inte stör kursverksamheter. Mötet beslutar 
att inspirationsgruppen får träna 18-20 och använda 
skott. 

  

 
§7’ 
Verksamhet
erna 

 
 
Rally 25-26 Mars tävling 113startande. Nybörjarkurs 
rallylydnad på g. sommar cup tillsammans med 
Agility planeras. Carin Westman är nu färdig med sin 
skrivarutb och Sekreterare. Funktionärer till 
rallytävlingarna behövs. Sandra informerar hur dom 
gör under agilitytävlingarna för att få funktionärer. 
Tävlingsåret 2018 ansöks om nu.  
Utbildning: 1möte bestämt om enhetliga priser på 
kurserna. Valp 700kr Allmänlydnad/Grund 1200kr 
Special/fortsättning 1400kr alla fodrar medlemskap 
och ev litteratur tillkommer. Tisdagskvällarna hur 
löser vi de. Frivilliga hundkunniga alla kvällar utom 
en gång i månaden då vi har en instruktör. Sandra 
lägger ut en tråd och letar hundmänniskor på fb för 
att få ihop hundmänniskor. Kurser som startas är 
valp och allmänlydnad samt en fortsättning på 
inspirationsgruppen i form av en appellsprårkurs. 
Agility kör igång en nybörjar och en fortsättningskurs. 
Hundens vecka v37 i september? Sandra har tackat 
ja att delta. Klubben behöver fler instruktörer. Sandra 
lägger ut en liten blänkare på hemsidan och frågar 
om intresserade att vara hjälpinstruktör för ev 
vidareutbildning till instruktör. 
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 Åtgärdas av Färdigt 
 

  
Bol: Bilaga 5 Eleanor har pratat med Maj Johansson 
om inmätning av hund. Eleanor ansöker om dag hos 
SBK för att anordna mätning en i vår och en i höst. 
Kostnad 50/ekipage 
Bilaga 6 Inbjudan till tävlingsledare att delta i kurs om 
nya lydnadsreglerna i Ånge. Tyvärr har inbjudan 
kommit en vecka innan kursstart. Thomas 
Gustafsson var intresserad, samåkning gäller. 
Bilaga 7 InoffUtställning ordnas 4juni med Görel 
Andersson som domare. 
Agility: Täcksidor till hindern nu kommit. 1möte 
hållits och minnesanteckningar inskickade. 
Anläggning: 1möte hållits med ordförande. Måla 
stugan prio ett. Apellplanen göras iordning. Sett över 
stugorna. Dörren mellan lokalerna fixad inne i 
klubbstugan. 
Mental: 1 Mh 20Maj i slutet på april få ihop en träff 
för att diskutera hur figuranter ska figurera i år. Mt till 
klubben iår Maggan förklarar problemet med den nya 
Mt 2017. Vi försöker ändå få till ett Mt2007 i vår 
klubb. Mer planering blir på nästa möte i 
mentalgruppen. Capen är klar till Mh och pistolerna 
behöver rengöras. Eleanor tar med pistolerna till 
Lögdeå (vapenmekniska) för att rengöras och gås 
igenom. 

  

    
§8 
Styrelsen 

 
Dressjord 1788kr 
Agility ombyggnad hinder 1500kr 
Prishöjning fika istället för Swichavgift. 
Uthyrning till andra verksamheter 500kr/dag 
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 Åtgärdas av Färdigt 
 

§9 
Övriga 
Frågor 

 
Sandra Lindahl: Medlemsmöte i februari? 
Planeringsmöte ist med styrelse och verksamheter. 
Styrelsen tar med sig de till nästa styrelsemötet. Tid 
på medlemsmöte är de möjligt att flytta tiden till 18.30 
ist 19.00. Styrelsen diskuterar detta på nästa 
styrelsemöte. Städdagen kan de tas en vardagskväll 
och en helgdag ist för en hel helg. Anders diskuterar 
detta med Ronny. Anläggning återkommer om 
datum. Monica lägger ut listor på de som blir över att 
göra. 
Eva Hellström efterlyser dagordning i tid. Dagordning 
läggs ut en vecka innan möte på hemsidan.  

  

 Hur ska KM delas ut. Hon tar kontakt med Anna-Lisa 
Hamberg föregående sekreterare för att klara ut vad 
som beslut som togs 2017-01-15 
Margareta Lundmark efterlyser betalning för resa till 
Timrå mentalkonferansen. 
Anna-Carin Mellander delar ut ett vårddygn på 
hundstallet till jubilarer som fyllt/fyller jämnt under 
våren 

  

§10 
Nästa möte 

 
12Juni 2017 kl 18.30 

  

    
§11 
Avslut 

 
Mötet avslutas av Anders Augustsson 20.35      

  

 
 
 
 
 
 _______________________  __________________________ 

Ordförande: Anders Augustsson  Sekreterare: Malin N Ögren 
 
 
 
 
_______________________  ___________________________ 
Justeras:Linda-li Isaksson  Justeras:Eva Hellström 
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