
           

                              Protokoll Styrelsemöte  

Styrelsemöte 2019-08-13 med sektorer Kl. 18.00 

 

Närvarande: Maj-Britt Winberg, Britt-Marie Mattin-Lassei, Elisabet 

Pettersson, Anna Hjulström, Martti Latvala, Lotta Rygaardoch Sara 

Sundström. 

Frånvarande: Sonny Ström Sigge Friis 

För sektorer: Fanny Törnblom, Kjerstin Arnesson, Karin Vestermark 

Frånvarande: Gittan Andersson 

 

1. Mötets öppnande 

  Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

2. Val av sekreterare 

Elisabet Pettersson väljs.  

 

3. Rapport sektorer 

Resultatrapport för alla sektorer gås igenom och varje sektor får sin rapport. 

Agility: 
- Agilityhinder trasigt, Sigge har sagt att han ska fixa det. Undran när det ska ske. 

- Agilittyplan har varit uthyrd minst 7ggr under sommaren. 

- Varit träning under hela sommaren. 3 stycken har byggt banor som har fått stå kvar 

ute några dagar och det har varit populärt. Tagit bort dessa så att gräset har kunnat 

klippas. 

- A1 utbildning kommer att ske helgen 12-13/10 samt 26-27/10 och efter det kommer 

det finnas instruktörer och kurser kan hållas. 

- Blåbärstävling kommer hållas den 26/8. Hopphinder o tunnlar. 2 lopp till en kostnad 

av 60 kronor. 

- Bilaga 1 

NW:  
- Tävling NW 1den 12 oktober. 25 hundar och en domare. 

- Nybörjarkurs med start i november. 4 anmälda redan. 



- Tävling TEM 1 18 januari. 2 domare klara och vi kan då ta 50 hundar. 

       Rally: 
- Lista med träningsansvariga. 

- Bisse kommer ha kurs den 13-14/9 18-21 och 21/9 11-17. 6 anmälda. 

- Tävling 9 november och 8 december. Domare är klara. Gittan och Anna sekreterare 

- Man letar domare till nästa år. 

- Tävlingsträning måndagar. 

- Lindesbergs Hundcenter kommer sponsra tävlingarna. 

 
HUS:  

- Valp och unghundskurs kommer starta. 

- Anna har fått förfrågan om att anordna instruktörskurs i specialsök med Lotta som 

lärare. Här kan vi få med en från klubben till en lägre kostnad. 

- Man skulle kunna kolla upp om intresse finns för att anordna kurser i Freestyle, 

Mondioring eller ta hit Michelle Holmlund igen och ha dessa i hallen. 

RUS: 
- MH 28/9 och 5/10 

- MT 27/10 

- 7–8/9 uppfödar-MH Anna och Sara. 

TÄS: 
- 2 lydnadstävlingar och appell spår, sök, rapport genomförda. 

- Tävling lägre spår 5 september. 9 anmälda i dagsläget. Försöker hitta nya 

spårmarker och kollar nu på gamla Norbergsvägen där vi förr hade spår. 

- Alla tävlingar 2020 är inlagda i SBK-tävling 

- 4/9 är det sök alla klasser. 1 anmäld just nu.  

- Köpa in öppet och täckt hinder till lydnaden. 

 
4. Godkännande av dagordning  

Dagordningen för mötet godkänns. 

5.  Val av justeringsperson   

Anna väljs att justera dagens protokoll. 

 



 
6. Föregående protokoll      

Föregående protokoll uppläses och läggs till handlingarna. 

7. Kassarapport 

Kassören avlämnar rapport om Bankgiro, handkassa och lånen. 

8. Övriga rapporter 

   - Eva Bodfeldt. Annons är inlämnad till 0222:an och kommer ut i början på september.  

     B-M sätter upp anslag runt om i Skinnsberg. Sara tar hand om Norberg. 

-  Deklaration 2018 är inskickad till skatteverket. 

-  Hallen är preliminärbokad till helgen av Maria Brandell.  

-  Behöver grävas igen innan vintern bakom hallen där avlopp och vatten går. 

9. Skrivelser 

-  Anders Gustavsson Studiefrämjandet gällande E-listor. B-M kan visa hur man fyller i       

   en sådan lista.  

- Västmanlandsdistriktet, Regelrevidering lydnad och rally. 

10. Övriga frågor 

- Uthyrning av planer, Kostnad? 

Beslut: Att endast en planhalva går att hyra för att inte utestänga övriga 

medlemmar. Kostnad 500 kronor heldag 08.00-17.00. Agilityplan 125 kronor/timme 

eftersom material ingår där. 

- Föreläsare inspiration för att få instruktörer att ställa upp och ha kurser. 

Beslut: Att kolla om intresse finns och ta hit en avtalsinstruktör från Maria Brandell 

som föreläser om hur man använder deras material för att ge inspiration. 

Även bjuda på åhörarplatser om klubben arrangerar någon kurs/ föreläsning. 

- Allmännträning för medlemmar i hallen. 

Beslut: För att även agility folket ska kunna delta i allmänträning ändrar vi tiderna 

lite. 

Måndag 06.00-11.00 Lydnad 

Onsdag 06.00-11.00 Rally 

Torsdag 06.00-11.00 Agility 



Trivselregler upprättas också och varje sektor ansvarig ser till medlemmar under 

sektorn delges dessa.  

- Medlemsmöte 13 september 19.00 

Beslut: Att informera om styrelsens beslut angående medlemsträningarna. 

Sektorsansvarig TÄS? 

- Strömmen till stugan och hallen går i samma kabel och räcker inte till utan 

säkringarna går ofta framför allt under vintertid. 

Beslut: Att Elisabeth kollar med Ludde om grävare för att få ner kabel. 

- Överfyllnadsskydd måste inskaffas till avfallsbrunnen eftersom den är sluten.  

Beslut: Att B-M kollar med Anders hur och vad man gör. 

- Lillstugan, vad händer med den? 

Sten har inte kollat och återkommit med förslag.  

 
- Hur firar vi våra SM-deltagare? 

Beslut: Att vi firar om det går bra. Går det inte så bra vill man nog inte bli firad. 

- Frågan om mat till funktionärer vid tävling lyfts. Förslag att man kanske kan 

använda sig av catering. Vi behöver återkomma till den frågan. 

 
 
11.  Nästa möte 2019-09-03 

 
 
 
 
 
Elisabet Pettersson                                                                Britt-Marie Mattin-Lassei 
Sekreterare                                                                            Ordflörande 
 
 
 
 
 
Anna Hjulström. 
Justerare 


