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Protokoll, styrelsemöte nr 3 2021, digitalt 

Sammanträdesdatum: 2021-05-16   § 30 - § 55 

Närvarande: Olle Bernhardtz, Kerstin Wickström, Jan Hockart, Hannah Ljung, 
Ingvor Jernestål, Ellen Lundberg, Martti Keskinen och Christina Johansson. 

Frånvarande: Annika Gustafsson och Marie Danielsson. 

Adjungerande: Bettan Bergström. 

 

§ 30. Mötet öppnas 

Ordförande Olle Bernhardtz hälsade alla välkomna, särskilt Bettan Bergström 
som är adjungerande i styrelsen, och förklarade mötet öppnat. 

  

§ 31. Godkännande av dagordningen samt anmälan av övriga frågor 

Dagordningen godkändes 

 

§ 32. Val av justerare 

Till Justerare valdes Martti Keskinen. 

 

§ 33. Justering av föregående protokoll 

 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

§ 34. Inkommande och utgående post 

Det kommer att vara hästtävlingar i skog och mark runt Ånnaboda lördag 19 
juni och alla hundägare uppmanas att hålla extra koll på sina hundar. 

En man som tecknar hundar vill annonsera med sina kontaktuppgifter på 
anslagstavlan i klubbstugan vilket vi gav samtycke till. 

 

 



§ 35. Rapporter 

a. Ordförande – inget. 
b. Sekreterare – inget. 
c. Kassör 

I kassan finns 239.696 kr.  
Klubben har fått bidrag från kommunen med 5860 kr i grund och 
medlemsbidrag. 

d. Centralt/Distriktet 
Kallat till digitalt årsmöte lördag 29 maj kl.15.00. 
Kommit en reviderad tidsplan för tävlingsplanering som är skickad till 
berörda. 
Marie Danielsson redovisar hyreskostnad för distriktet 2020 till kassören 
som skickar fakturan till distriktet. 

e. PR/hemsidan – inget. 

 

§ 36. Revisions PM 

Punkterna från revisions PM gicks igenom och diskuterades. Uppdrag till 
styrelsen att beakta punkterna. 

 

§ 37.  Rapporter från sektorerna 

TÄS – Inget.  

HUS – Aktivitetskurs startat 10 maj och även valpkurs. Problem med flera som 
anmält sig men inte kommit till valpkursen.  

Spårkurs inställd pga. för få anmälningar. 

Rallykurs nybörjare startar 17 maj. 

Styrelsen behöver göra en skriftlig riskanalys med åtgärdsplan inför kurser och 
andra träffar. Uppdrag till Christina Johansson att ta fram en plan. 

RUS – När klubben hyr ut MH_MT banor behöver ansvarig veta vilka dagar det 
är uthyrt så att man hinner kontrollerar att banan är hel och funktionell. 

Tjänstehund och Räddning – Inget 

Agility – Olle Bernhardtz har pratat med Agility angående jord för upprustning 
av agilityplan. Agility återkommer med offerter på jord. 



KÖK – Beställt glass, bröd och dricka inför sommaren. Köket är officiellt 
avstängt. 

Mark – Stuga Dags att klippa gräset. Det är klippt 1 gång men det är problem 
med allt regn som gör planen väldigt blöt. Olle Bernhardtz tar kontakt med 
Roger Regestål för diskussion av sommarens klippning. 

 

§ 38. Viktiga datum, medlemsmöten och årsmöte 

Viktiga datum diskuterades och styrelsen beslutade följande datum: Städdag 20 
maj, Medlemsmöte 29 juni, Medlemsmöte 21 september, Medlemsmöte med 
fest 20 november, Julpromenad 27 december och Årsmöte13 februari 2022. 
Kerstin Wickström skriver ut datumen och sätter upp dem i klubbstugan. Kerstin 
lämnar vidare så de även kommer ut på hemsidan och Anslagstavlan. 

 

§ 39. Funktioner för styrelsens medlemmar 

Frågan bordlades. 

 

§ 40. Ansvariga i sektorerna 

TÄS  Erica Häggström 

HUS   Olle Bernhardtz 

Patrull   Sofie Biteus 

Agility  Linn Hammarbäck och Matilda Persson 

Rallylydnad, Nosework, Freestyle, HTM Marie Danielson 

KÖK  Inga-Lill Svahn 

RUS  Martti Keskinen 

Utställning Ewy Ran 

Mark-Stuga Styrelsen 

 

§ 41. Ansvariga i sektorerna – Hänvisar till punkt 39. 

 

§ 42. Avtal med FM hundar ang klubbstugan 



Olle Bernhardtz och Marie Danielsson har träffat Hanna Högström som 
representerar FM hundar. Frågan bordläggs då Marie inte är med på mötet.  

 

§ 43. Städdag 

Städdagen är planerad till torsdag 20 maj. Kerstin Wickström lägger planeringen 
på styrelsens Fb. 

 

§ 44. Trivselsektor – Medlemsvård 

Vi bordlägger frågan till nästa möte. 

 

§ 45. New Body 

Försäljning av New Body måste avslutas till sommarens enligt reglerna och 
styrelsen anser att tiden är för kort. Ellen Lundberg får till uppgift att söka mer 
information och att ta med det till medlemsmötet i juni med mål att starta upp 
försäljning i augusti. 

 

§ 46. Uppdatering av styrelsen på hemsidan 

Så snart årsmötesprotokollet att justerat och klart skickar Kerstin Wickström 
uppgifter till hemsidan så den kan uppdateras. Alla styrelsemedlemmar 
uppmanas att skicka ett kort på sig själva med hund till Rebecca Wrigby så hon 
kan uppdatera. 

 

§ 47. Föreningskunskap 

Jan Hockart beställer 10 böcker om föreningskunskap till styrelsen. 

 

§ 48. Specialsök 

Kommer att bli ett möte för intresserade 20 maj kl.19.00 

 

§ 49. Val av delegater till distriktets årsmöte 

Val av delegater blev Ingvor Jernestål, Bettan Bergström och Olle Bernhardtz 



§ 50. Regler för arvoden och reseersättning  

Olle Bernhardtz och Bettan Bergström tar gemensamt fram ett förslag. 

 

§ 51. Medlemsmöte juni  

Kallelse och dagordning måste ut till medlemmarna senast 29 maj. Kerstin 
Wickström gör ett förslag på dagordning och skickar det till Hannah Ljung. 

 

§ 52. Stolpar och belysning 

Förslaget som Mårten Sandström undersökt skickas till styrelsen och tas även 
upp på medlemsmötet. 

 

§ 53. Övriga frågor 

Inga 

 

§ 54. Nästa möte 

Söndag 13 juni kl.18.30 digitalt  

 

§ 55. Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse tros att mötet blev 
långt även den här gången. 

 

 

Kerstin Wickström 

Sekreterare 

 

 

Olle Bernhardtz   Martti Keskinen 

Ordförande    Justerare 


