
Protokoll

Protokoll fört vid styrelsemöte 2019-02-28

Närvarande: Anna-Karin Månsson,Yvonne Öhman, Per Samuelsson, Moa Brännlund, Lena 
Forsberg, Lena Gremar, Charlotta Holmgren och Emma Gustavsson 

 § 1 Mötets öppnande
Vice ordförande Ann-Katrin Månsson förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4 Rapporter
Kassör Yvonne Öhman informerar om att det finns 92574 kronor på banken och 220
kronor i handkassan. 

§ 5 Inkommande och utgående post
Inkommande post: Inbjudan till Rallylydnadsskrivarutbildning från Östgöta Distriktet
Utgående post: Ingen utgående post

§ 6 Inköp till klubbstugan
Serveringsansvarig Hanna Färm har lämnat in ett önskemål om diverse inköp till 
klubbstugan, tex gardiner, dukar mm. Styrelsen beslutar att avsätta 2000 kr till dessa inköp.

§ 7 Träningsrapporter  Studiefrämjandet
Klubben har under det senaste året haft onlinerapportering av träningsrapporter på 
hemsidan, denna är nu borttagen och ersätts av manuella listor. Listorna och information 
kring dessa finns inne i klubbstugan. 

§ 8 Skjutbanan
Styrelsen diskuterar kring Jaktskytteklubbens skjuttider, Per Samuelsson har sedan tidigare 
haft kontakt med skytteklubben inför våra tävlingar, han kontaktar dem inför årets tävlingar 
och ber även om deras tävlingstider.

§ 9 Sälja kakor/kläder
Styrelsen diskuterar kring om klubben ska sälja någon produkt för att få in pengar. Moa 
Brännlund kontaktar Sanna Hultqvist (som kom med förslaget på årsmötet) för att se om hon
har några ytterligare tankar kring detta.

§ 10 Hundens Dag
Gruppen för Hundens Dag har haft sitt första möte (27/2), de har som förslag att Hundens 
Dag ska vara 5 oktober 2019, styrelsen samtycker. Lena Forsberg informerar kring  



upplägget av dagen ,styrelsen kommer med förslag på aktiviteter som Lena Forsberg tar med
sig till gruppen. Talangtävling – vinstsumma 1500 kr som fördelas mellan 1a-3e pris.

§ 11 Lydnadskurs Michelle Holmlund
Moa Brännlund har förslag på att bjuda in Michelle Holmlund till klubben under hösten 
2019 för en dags lydnadsträning, 6-8 deltagare med hund och ev åhörarplatser. Styrelsen 
samtycker, Moa Brännlund kontaktar Michelle Holmlund för bokning, och lägger sedan ut 
vidare information på hemsidan.

§ 12 Kommunens föreningsregister
Enkät föreningar 2018, Ann-Katrin Månsson fyller i och skickar i den till kommunen. Hon 
kollar även upp så att klubbens kontaktinfon stämmer i Föreningsregistret.

§ 13 Övriga ärenden
Per Samuelsson har ordnat med nya element (oljeradiatorer) till toaletterna.
Agilitysektorn har tagit in offert på tidtagarsystem (ca 24 000 kr) styrelsen samtycker om 
inköp av detta.
Yvonne Öhman kontaktar försäkringsbolaget och kollar upp klubbens försäkringsvärde.
Moa Brännlund har startat upp en träningsgrupp på klubben, denna är vid olika tidpunkter 
Styrelsen anser att man kan ha kursdag även på onsdagar då det sällan är någon större 
aktivitet på den öppna träningen.
Klubbens Postbox är beställd och redo att användas from 190304, Ann-Katrin Månsson och 
Yvonne Öhman hämtar ut nycklarna till denna.
Vårens styrelsemöten skrivs in på väggalmanackan, medlemsmöte 12/6 kl.19.00.

§ 14 Nästa möte
Nästa möte 28/3 kl.18.00

§ 15 Mötets avlutande
Vice ordförande Ann-Katrin Månsson avslutar dagens möte

Justeras:

…………………………………. …………………………
Ann-Katrin Månsson Emma Gustavsson
Vice ordförande Sekreterare


