
           

Protokoll 

Styrelsemöte med sektorer 2017-09-05     kl. 18:00 
Närvarande: Britt-Marie Mattin-Lassei, Sigge Friis, Bengt Larsson, 

Jessica Benerbäck, Anna Hjulström, CA Eriksson. 

 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och noterar att CA Eriksson går in som 

ordinarie kontinuerligt och fungerar som sekreterare i Anettes 

frånvaro. 

 

2. Rapport från sektorer 

Tävling 16-17 september i lägre spår med två domarlag. Därefter 

är det slut på brukstävlingar.  

Bruks 27 september är det inmätning av mankhöjd. 21-22 

oktober tävling i lydnad. 

HUS har MH/MT på gång. Gittan har varit på UGN (utskott för 

mental hälsa) med 12 deltagare från distrikt och klubbar. Ett syfte 

vara bland annat att få kunskap om funktionärsläget och 

diskuterades snabbanmälan till MH. 

Under den här punkten diskuterades också införande av en inbox 

per sektion som t ex Rally redan har. Beslut om att det ska bli så. 

Rallylydnad 4 nov är det tävling. 

Agility hade inget särskilt mer än att mattbyte är av nöden på viss 

utrustning. 

3. Godkännande av dagordning  

Så skedde. 

4.  Val av justeringsperson 

Anna Hjulström 



 

5. Föregående protokoll 

Skrivet men inte signerat, då Anette begärt att f bli entledigad 

från sitt uppdrag. (Se hennes skrivelse och §6) 

Protokollet blev genomgånget med två justeringar: 

Lillstugan hålls stängd till 31 mars. 

Bengt Larsson ville ha till protokollet att hans förslag om 

”campingmässiga priser” ska införas för husvagnar, vilket 

diskuterades under föregående styrelsemöte. Förslaget ledde 

inte till proposition eller beslut. 

6. Entledigande 

Anette har i ett brev begärt att bli entledigad från såväl 

sekreterarsysslan som styrelsen. 

Bengt Larsson lämnade styrelsearbetet under mötets gång. En 

effekt av detta blev att CA istället för Bengt justerar förra 

protokollet. 

En effekt av Anettes avsägelse blir att CA tar sekreterarjobbet tills 

vidare. 

7. Kassarapport 

De högre kostnaderna för tillbyggnaden av hallen gör att 

ekonomin för närvarande är ansträngd. 

8. Övriga rapporter 

 Jubileumsåret 

En grupp har arbetat med idéer för nästa års firande av 100 

år. Tankarna nu är att vi ska börja i mars, göra olika saker 

på stan i maj vid Våryran, ha en Hundens dag, närvara vid 

julmarknaden första advent. 

Gruppen fick klartecken att jobba vidare och ta upp sina 

idéer på medlemsmötet 14 september. 

 Fönstertvätt hallen 

På gång. 

 Inmätning av individuell mankhöjd i bruks 

Se §2 

 Sammankopplade brandvarnare är på gång till hallen. 

9. Skrivelser  



Delar av styrelsen har gått igenom alla fakturor och arbetets gång 

för tillbyggnaden av hallen. Fördyringen (cirka 100 000 kronor) 

utifrån det i förväg givna priset gör att den ekonomiska 

situationen är rejält ansträngd då är inte luftvärmepumpar och 

golv på plats. 

10.Övriga frågor 

 Hallgolv 

Klubben har fått rådet att i brist på pengar till 

golvmatta, olja in golvet för att skona betongen. 

Styrelsen enades om att avstå från detta. Istället 

lägger Sigge in matta på den del där agilityredskapen 

ska finnas och vi sätter upp en skärmvägg.  

Vid köksdelen lägger han in en annorlunda färgad 

matta. Det får gälla tills vi har resurser att ordna med 

resterande utrymme. 

 Gräsklippning 

Dags att boka upp för nästa säsong. I år har 

klippningen skötts mycket bra. Kostnad 12 000 

kronor. 

 Snöröjning 

Sigge pratar med de närboende om viss delad 

kostnad och med lantbrukaren intill om han kan åta 

sig röjningen. 

 Sponsring 

Samtal på gång med flera intresserade. Brev går ut 

till företag med information kring reklam, 

prissponsoring med mera. Återrapportering till 

styrelsen vartefter resultat kommer in. 

 Trädplantering 

CA märker ut var träden ska stå. Sigge ordnar med 

grävning. Sigge och CA kör den jord som behövs. CA 

kollar med Bergslagsodlingar när klotpilarna är på 

ingång. 

 Sigge köper ättika för rengöring av mattan i hallen. 

11. Nästa möte 3 oktober Klockan 18:00 



 

Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet   Justerare 

 

CA Eriksson   Anna Hjulström 

 

    B-M Mattin- Lassei 


