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PROTOKOLL

Distribution

Möte

Protokoll nr.

Styrelse, verksamheter, valberedning, revisorer, Medlemsmöte
Sammanträdesplats
klubbstuga
Klubbstugan
NÄRVARANDE
28st medlemmar

4/18

Datum och tid

1/10-18

MEDDELAT FÖRHINDER

Ordf. Anders Augustsson, Kassör Anna-Carin
Mellander, Sekr. Malin N Ögren, Marie
Lundstedt, Tomas Gustafsson, Åsa Dahlqvist,
Tomas Gustafsson

FRÅNVARANDE

Åtgärdas av

§35
Öppnande

Ordf. Öppnar mötet kl. 18.40

§36
Justerare

Till justerare väljs Anders Ögren, Eleanor Dahlberg

§37
Dagordning

Färdigt

Godkänns med tillägg av §43
Bilaga 1

§38
Föregående Läses igenom och läggs till handlingarna. De som
Protokoll
kvarstår är att kommunen ej återkopplat om
bajstunorna. Trots att MNÖ tagit ny kontakt
§39
Ekonomi

Bankgiro:
5696-4364

Kassa 1237kr Bankkonto 21 789.72kr Placering 120
000kr Resultat 35 278.13 plus
För att se över hur vi ligger prismässigt med andra
närliggande klubbar har kassören tagit fram och
jämfört priserna. Våra priser är: Uthyrningen har
sedan tidigare varit 140kr/natt medlem hyr stugan för
200kr per dag, icke medlem 400kr Hyra plan och toa
200kr per dag. Motorvärmare 300kr per säsong el
20kr per gång Husvagnsplats utan el 20kr/dygn med
el 50kr/dygn. Jämfört med andra klubbar ligger vi rätt
lika. Revisorerna undra hur o-ringen pengarna
bokförts. Kassören talar om att de finns på vårt
placeringskonto. En medlem påpekar att dessa
pengar inte borde finnas med i budget eftersom de är
pengar som inte kommer in årligen. Kassören
förklarar att de inte fanns med i budgeten för året
men att dessa pengar nu gjort att vi ligger plus istället
för minus som budgeterat vid den här tiden på året.
Bilaga 2
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§40
Skrivelser
§41
VerksamHeterna

Färdigt

Inga inkomna skrivelser
Agility: Ingen närvarande
Rally: Tävlingen 8/9 genomförd tyvärr gick de inte att
dubbla klasserna då ansvarig för Rallylydnaden
centralt inte var anträffbar pga. SM.. Britt-Marie
Thörnqvist är uppdaterad skrivare
Planerade tävlingar med dubbla klasser är 2324Mars och 7-8 september. Bjästa dagen är
genomförd med gott resultat.
Anläggning: Städdagen är flyttad till 13 Oktober.
Toalettbyte är på gång. Toalettdörren behöver göras
ngt åt. Kanske beror de på att stugan har satt sig.
Kratter hängs upp på utbildningsboden. De vita på
stugan behöver göras.
Bol: Tävling nu i helgen den 6Oktober. 2 Tävlingar är
planerade även i November. Regelreviderings möte
inför 2022 planeras den 28/10 kl 14.00 i klubbstugan.
Utbildning: Allmänlydnad och valp är igång 4 på
allmänlydnad 7st valp och den 2 Oktober startar
Rally med 7st deltagare
Tjänstehund: sommaren har gått åt att släcka
bränder och eftersök. Tackar för hjälpen med passen
på oringen. Slutet av November deltar tjänstehund i
den årliga distriksutbildning med Focus på
tjänstehund i Stockholm. Annars övar gruppen på för
fullt
Mental: 2 genomförda MH:n i Augusti. MH:t i
September ställdes in pga. för få deltagare. Banan
vintras upp den 7 Oktober kl 14.00
Utställning: Pga av domarbrist blev de ingen
inoffare under hösten.
Ungdom: Ingen närvarande.

§42
Bankgiro:
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Styrelsen

Färdigt

Prova på dag 14/10 mer info finns på hemsidan om
denna.
Matta till klubbstuga för att kunna träna inne är på g.
Spegel till Klubbstugan är också på gång.
Från styrelsemötet i september tas upp att en
medlem i valberedningen inte varit delaktig i
valberedningens jobb då hon inte blivit informerad att
valberedningen jobbat. Inbjudan till valberedningen
om styrelsemötet de ville delta i skickades ut av
styrelsen och på så vis är hon nu med i
valberedningens jobb framöver och sammankallande
ber om ursäkt att de blivit fel.
Mötet ajouneras för fika. 19.30
Mötet återupptas 19.40 av Ordförande

§43
Valberdning Informerar om att valberedningen tar fram förslag till
en
styrelse, revisorer och kommer med förslag till
årsmötets ordförande. 12 dagar före årsmötet ska
förslaget till sekreterare och 5-7 dagar före ska
medlemmarna ha tillgång till valberedningens förslag.
Enheterna är styrelsens ansvar.
Bilaga3
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§44
Övriga
Frågor

§45
Nästa
Möte

Bankgiro:
5696-4364

Färdigt

Till rallykursen behövs sterolit (markisolering) och
playwood eller spånskiva samt en bit matta.
Rallysektionen tar tacksamt emot material om ngn
har hemma liggandes.
En diskussion uppkommer om att en del av
valberedningen blir påhoppad under pausen.
Ordförande bryter diskussionen med att påminna om
att vi alla kan göra fel och att vi borde lägga Focus
på hund och ha trevligt tillsammans.
Bowierklubben som anordnade sitt uppfödar MH här
hos oss på klubben är mycket nöjda med vårt
arrangemang. Dom tackade för en trevlig dag och
framförallt för den underbara lunchen.
En medlem undrar om de är möjligt att hitta på mer
under vinter halvåret för att klubben ska vara levande
under vintern också. Drag hund t.ex. de finns några
medlemmar som tävlat. En medlem tar kontakt med
dessa för att se om vi kanske kan ordna en prova på.
Sälja saker t.ex. ullmax, loppis för att stärka klubbens
ekonomi diskuteras, i dagsläget finns inget intresse
för detta.
Framåtsändande gubbar kostar per par 369kr. Vi tar
med frågan till nästa styrelsemöte
Gröten och Senapen till grötmötet blir utdelegerat.
Slingan är blockerad av nerfällda träd pga. av
blåsvädret. Anläggning tar med sig frågan om att
flytta på dessa till vägföreningsmötet den 2 Oktober

3 Dec Grötmöte 18.30
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§46
Mötet
avslutas

Färdigt

Mötet avslutas 20.25

_______________________
Ordförande: Anders Augustsson

__________________________
Sekreterare: Malin N Ögren

_______________________
Justeras: Anders Ögren

___________________________
Justeras: Eleanor Dahlberg
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