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                              Protokoll Styrelsemöte  

Styrelsemöte 2019-11-05 

 

Närvarande: Maj-Britt Winberg, Britt-Marie Mattin-Lassei, Sigge Friis, 

Anna Hjulström, Martti Latvala, Sara Sundström, Sonny Ström och 

Lotta Rygaard. 

 

§1. Mötets öppnande 

Den ordinarie ordförande ”Bippa förklarade mötet öppnat. 

 

 

§2. Val av mötessekreterare 

Lotta Rygaard valdes till mötets sekreterare 

 

 

§3. Godkännande av dagordning 

Den utdelade dagordningen godkändes enhälligt. Punkter i ”övriga rapporter” och ”övriga 

frågor” lades till. 

 

 

§4. Val av justerare 

Anna Hjulström valdes till mötes protokollsjusterare 

 

 

§5. Föregående protokoll 

Föregående protokoll belystes och läggs till handlingarna. 

 

 

§6. Kassarapport 

 Maj-Britt W rapporterade för kassan och lånen. 

 

 

§7. Övriga rapporter 

 Resultatrapport +168 151,43 kr 

flera av sektorerna går med plus (+). 

 Det har inkommit synpunkter ang hur regler är formulerad för vistelse i hallen. 

Förtydligande; Listan med regler gäller för alla besökare i hallen oavsett medlemskap 

 Miss i bokning; berörd person/personer är vidtalade och ursäkter framförda 
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§8 Inkommande skrivelser 

 Agility har ett visst svinn på bomhållare och nummerhållare i hallen. Styrelsen 

meddelar att sektorn köper in extra hållare som förbrukningsmaterial inom sektorns 

budget.  

 RUS kommer att ha figurantutbildning inom MH/MT den 23/11, följande medlemmar 

är godkända av styrelsen att genomföra utbildningen; Susanne Lind, Sussi 

Abrahamsson, Bisse Falk, Sofie Östberg, Marie Forsberg och Lotta Rygaard. 

Kostnader tas från RUS budget 

 SBK Remiss om allmänna regler för utställning, prov, tävlingar och beskrivningar finns 

att läsa på SBK-hemsida 

 SBK Prov och tävling håller på att ändra betalningssystem. Vänta med att öppna vårens 

tävlingar (fr.om mars o framåt) tills det nya betalningssystemet är i full funktion 

 Studiefrämjandet uppmanar att klubben fortsätter med att lämna in deltagarlistor för de 

kurser vi har. 

Studiefrämjandet uppmanar oss att ha studiecirklar (1 ledare och minst 3 deltagare 

med tid 3x 45 minuter) och lämna in dessa för redovisning 

Studiecirkeltips: Nina Svartberg Prestationsglädje. Publiceras på klubbens FB-sida 

 

§9 Övriga frågor 

 Rapporttavla i Hallen; Sara S presenterade ett förslag om att sätta upp en resultattavla i 

hallen över tävlingsresultat för tävlingar genomförda i hallen. Agilty, rally, lydnad 

m.fl. Sara får uppdrag att se över detta mer 

 Målning av byggnader 2020; Sigge får uppdrag att ta in offert av ”Målarn Tom” för 

kostnader för att måla om ytterväggarna på alla byggnader 

 Medlemsmöte 12/12 ska ha följande punkter; Klubbkläder, fika, kiss i hallen, bjuda in 

hundfriskvårdskonsulenten Sofi Wester med kort föreläsning kring ”bollar” 

 Åtgärd för kiss i hallen; Kompostgaller längs hela ingången mellan utrustning och 

mattan mot hallen samt skylt på gallret om att ”bevaka din egen hund för ev kiss” 

 Mattan i hallen; bör bytas ut så snart ekonomin tillåter detta samt att vi följer 

regler/bestämmelser för inomhusmattan inför tävlingar 

 Kall toalett i hallen; ett litet element köps in och monteras med tid för värme under 

dagtid 

 Nyutbildade instruktörer ska skriva på ett ”avtal/förbindelse” för klubben. Nyutbildad 

instruktör ska hålla minst 5 kurser alt 1 kurs/år i 5 år. 
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 Klubben kommer att uppdatera material för lydnadstävlingar med 2 uppsättningar i 

olika färger samt nya apporter, detta material ska vara för tävlingar 

 

 

§ 10 Nästa möte 

Den 3/12 kl 18.00 med sektorer och valberedning 

 

 

 

 

 

Lotta Rygaard   Britt-Marie Mattin-Lassei 

Sekreterare                                                                            Ordflörande 

 

 

 

 

 

 

Anna Hjulström. 

Justerare 


