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Protokoll fört vid styrelsemöte 2019-11-14
Närvarande:

Stig Jönsson, Sussie Klausen, Gunilla Gyllencreutz, Lillemor
Ekstedt & Susanne Leijon

Frånvarande:

Göran Påander, Mikael Niemi, Mikael Forsberg & Nina Frisk

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2019-10-10 gicks igenom och godkändes
av styrelsen.
4. Ekonomi
Balans och resultatrapport tom 2019-10-31 gicks igenom.
Swischen är dyr, Gunilla kollar upp om att få förenings-rabbatten, om detta inte
går gör Lillemor ”förbetalningskuponger”
5. Rapport från distrikt, region och centralförbund
 Inget att rapportera
6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Lillemor Ekstedt):
 Bra beläggning på kurser, fortsatt stor efterfrågan
b. Tävling bruks och lydnad (Mikael Niemi, ej närvarande):
 Mikael har avtackat sig som sammankallande och Jonas Hammarberg
har erbjudit sig tillgänglig.
c. Agility (Göran Påander, ej närvarande):
 Inget att rapportera.
d. Rallylydnad (Sussie Klausen):
 Inget att rapportera.
e. Specialsök (Nina Frisk, ej närvarande):
 Inget att rapportera
f. Mondioring (Susanne Leijon):
 Inget att rapportera
g. Klubbstugan (Göran Påander, ej närvarande):
 Lampa till hörnan på klubbstugan behövs, beslutades att Göran och Stig
fixar.
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h. Material (Mikael Forsberg, ej närvarande):
 Beslutades att köpa in ett nytt öppet lydnadshinder. Göran o Stig fixar
i. IT (Göran Påander, ej närvarande):
 Information/presentation av styrelse, instruktörer och medhjälpare
måste upp på hemsidan. Bollas tillbaka till Göran, som haft den
uppgiften tidigare.
j. Mark (Gunilla Gyllencreutz):
 Gunilla och Susanne möter upp kvinnan som erbjudit mark i närheten
för att se om den kan passa för oss. De bjuder med Jonas Hammarberg
k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz):
 Regler för uthyrning måste sammanställas innan årsskiftet och vi
kommer att behöva ha ett extra styrelsemöte för detta. Då vi även tar
upp frågan om K9 Biathlon.
l. Läger (Stig Jönsson):
o Inget att rapportera.
m. Nyckelansvarig (Sussie Klausen):
 Inget att rapportera.
n. Kök (Mikael Forsberg, ej närvarande):
 Köket haltar kraftigt. Det behövs en hel kommitté som hjälps åt med
köksansvaret.
7. Övriga frågor
a. Perronova – Hundrehab & Friskvård erbjuder alla medlemmar 15% på
ordinarie priser till alla medlemmar, mot att hon får synas på hemsidan,
facebooksidan och i klubbstugan. Beslutades att godkänna detta.
b. Planering inför 2020 från de olika kommittéerna bör komma in till nästa möte.
8. Nästa möte
Bli ett extrainsatt styrelsemöte snarast för uthyrningsregler, K9 Biathlon och
verksamhetsplanen 2020.
Nästa möte förutom ovanstående är budgetmöte tisdagen den 21 januari 2020.
Nästa styrelsemöte torsdagen den 6 februari 2020.
Årsmöte lördagen den 29 februari 2020.
9. Mötet avslutat
Stig Jönsson förklarade mötet avslutat.
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