
Protokoll Styrelsemöte med Kommittéerna i Klubbstugan ochTeams 

                                

                                       20220201 Kl. 18.00 

 

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

Sundström.  Via Teams: Martti Latvala, Anna Hjulström och Lotta Nilsdotter.                 

Frånvarande: Lotta Rygard och Alf jespersen, Fanny Törnblom. 

Från kommittéerna; Britt-Marie Mattin-Lassei/Anna Hjulström (HUS, Specialsök) 

Kjerstin Arnesson (Agility) och Gittan Andersson (RUS) 

 

 
215. Mötets öppnande 

      Ordförande Britt-Marie Mattin-Lassei hälsar alla välkomna och förklarar mötet 
öppnat. 
 

 
216. Val av sekreterare 

Britt-Marie blev även sekreterare för mötet.  

 
 
217. Rapport kommittéer 

* Agility; Kjerstin rapporter att en nybörjarkurs är pågående. Planerar för kurser 

under året för 35 000 i intäkter. Lämnar över verksamhetsplanering för 2022. 

Glömt verksamhetsberättelsen som hon mailar över senare under kvällen. 

Överlämnar kommitténs önskan om att köpa in ett balanshinder. Frågor 

gällande val av inköp uppkommer. Kjerstin säger att styrelsen får ta beslut 

gällande vilket hinder som ska köpas och lämnar mötet. 

 

* Rally; Fanny lyckades inte koppla upp sig på mötet men rapporterade via mail 

om officiell tävling dubbla starter Fortsättningsklass inomhus den 19/2 

 

* RUS:  Har fått förfrågan från Collie klubben  om klubben kan anordna Ras MH 

för Collie. Styrelsen uppmanade kommitteen att se över möjligheten och där 

efter ta beslut om att anordna MH för Rasen Collie eller ej. 

Planerade datumför 2022 är 7/5 och 8/5 MH, 14/5 och 15/5 MT, 22/5 

UppfödarMH Collie, 29/5 MT, 10/7 MH samt 25/9 uppfödarMH Collie.   

Inköp som skulle gjorts 2021 är inte gjord men ska göras. 



* Nosework/Specialsök;  

Nybörjarkurs unghundar är pågående med en gång kvar. En nybörjarkurs för 

äldre hundar kommer i mars-april. Tävling TSM NW 2 kommer genomföras 17 

april och domare är klara. Domare är inte klar till tävlingen 11 juni. Domare är 

tillfrågade till specialsöksprov men har inte återkopplat än. 

 

* TÄS; Lydnadstävling start på lördag 5/2 45 anmälda. 

 

* HUS; Sara Sundström och Sofie Östberg tar över efter Anna från årsskiftet. 

Anna kommer hjälpa de att komma i gång. Planerat är valpkurser, allmänlydnad  

unghund och hoopers. Köpa bok??? 

218.  Verksamhetsberättelse och verksamhetsplanering 2022  
Samtliga kommittéers årsmöteshandlingar/dokumentationer har överlämnats till 

Maj-Britt. 

 

219. Jubileum 

                    Eftersom så få representanter från kommittéerna var närvarande får Sara en  
                    egen punkt på årsmötet för att prata om det. 

 
220. Godkännande av dagordning   

Dagordning för mötet godkändes. 
 

 
221. Val av justeringsperson      

Maj-Britt Winberg valdes till justeringsperson. 
 

 
222. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 
 

 
223. Kassarapport 

Kassören avlämnade kassarapport  

 
224. Övriga rapporter 

- Resultatrapporten; Resultatet efter en månad ser bra ut. Hyresintäkter på 

hallen har ökat markant under januari. 

- Årsmöte; Restaurant Bergsmannen kan ordna smörgåsar till årsmötet. 

  - Robotklippare; Sigge rapporterar att han har pratat med Westcom och de 

har ingen verksamhet vad gäller robotklippare. De säljer bara. 

- Batterier hjärtstartare; Sigge rapporterar att nya batterier är inköpta till 

hjärtstartaren. Han har också pratat men Janne och Ulrika Karegård om de kan 



hålla i en utbildning. De återkommer gällande det. 

 

225. Övriga frågor 

- Städning/rensning av hallen 

       Det är mycket skräp som ligger på golvet där agility och Rally har sina saker. 

Behöver röjas upp och allt som inte används behöver tas bort för att underlätta 

städning. Används alla sandsäckar eller kan något tas bort. De som städar i 

hallen ber om det för att enklare kunna städa där. 

 - Nya rallylydnadsskyltar 

  Anna lyfter att Rally skulle behöva nya lättare skyltar för att använda vid träning 

och de har inte gjort några inköp sista åren.  

       Beslutas att; Inköp av nya lättare skyltar för att använda vid träning får inköpas 

men Fanny måste tillfrågas först. Anna tar kontakt med henne. 

          - Inköp agilityhinder 

Kommitteen för agility önskar köpa in ett balanshinder. Maj-Britt berättar att det 

inte är så lätt att betala med faktura när det gäller inköp från utlandet. Hon 

måste till banken för att kunna betala. Mycket arbete runt det. Efter en lång 

diskussion om vilket hinder som borde vara en prioritering att köpa in. A-hinder 

som vi inte har eller ett balanshindertas tas beslut. 

Beslutas att: Inköp av ett balanshinder till agility ska inköpas och för att 

underlätta för kassören och för att snabba på processen hjälper Anna till med 

beställningen och kan överlämna fakturan till kassören direkt.                                      

 

Mötet avslutades av ordförande 

 

 

Nästa möte är 2022-03-? i klubbstugan 

 

 

 

Britt-Marie Mattin-Lassei 

Ordförande/sekreterare 

 

 

 

Maj-Britt Winberg 

Justerare 

 


