
1 

 

             Protokoll  Styrelsemöte  20220503   Kl. 18.00 

 

Närvarande: Maj-Britt Winberg, Martti Latvala, Lotta Nilsdotter, Sigge Friis, Sara 

Sundström, Anna Hjulström Matilda Lindblom, Alf Jespersen och Lotta Rygaard  

 

 
21. Mötets öppnande 

      Ordförande Anna Hjulström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

 
22. Val av sekreterare 

Lotta Rygaard valdes som sekreterare för mötet. 

 
 

23. Godkännande av dagordning   

Dagordning för mötet godkändes. 
 

 
24. Val av justeringsperson      

Sigge Friis valdes till justeringsperson. 
 

 
25. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 
 

 
26. Kassarapport 

Kassören Maj-Britt Winberg avlämnade rapport om klubbens ekonomi 

 
27. Övriga rapporter 

- Resultatrapporten; kassan ökar, positiva siffror i resultatrapporten. 
 
- 10-års jubileum; Flera delar i arrangemanget för 10-års jubileet den 11/6 
börjar bli klart: bla annons, kommittéers närvaro och aktiviteter, flygblad att dela 
ut på Våryran inför jubileet, struktur för hela dagen. 
 
- Våryran 21 maj; Plats för klubben på lördagen är bokad med en yta om ca 
20x20 m med vissa skuggpartier. Tiden för Våryrans aktivitet är kl 10 -17. 
Matilda kontaktar åter alla kommittéer om att delta i denna dag i Fagersta samt 
göra reklamblad tillsammans med Jubileumskommittén inför jubileet den 11/6. 
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28. Skrivelser 

- Provledare Specialsök; ; Anna Hjulström har lämnat in en förfrågan om få gå 

utbildning som provledare inom specialsök. Utbildningen kostar 500kr. 

 

- Föreningscoach; Anna har haft kontakt med Anders Östling ang 

förtroendevalda och deras uppdrag i klubben. Förslag är att Anders Ö kommer 

till kommande styrelsemöte med kommittéerna den 7/6 

 

-Inköp Specialsök/Nosework; Kommitteen önskar att köp in en 

färglaserskrivare till klubben för att ha möjlighet att skriva ut diplom m.m. som 

ska vara i färg och vattenfast. 

 

-Figurantutbildning Hösten 2022;Distriktet har skickat en fråga om det finns 

möjlighet att hyra in sig på klubben för att genomföra utbildning för blivande 

figuranter inom MH/MT  den 7 – 8 oktober 2022 

 

-Hyra av del av träningsplan+klubbstuga+lillstygan och kostnad tors-sön 

v 30; Som medlem i klubben gäller ett förmånligt pris att hyra en del av 

träningsplan + klubbstugan + lillstugan. 

 

29. Övriga frågor 

 

- Rapport utifrån samtal med Yvonne och hennes skrivelse; Samtal mellan 

Yvonne, Anna och Lotta har genomförts och Yvonne återkommer med 

dokumentation. 

 

- Målformulering; Styrelsen valt att gå vidare med målformulering nr 1 inkl 

SBK´s målformulering.  

Beslut; Styrelsen beslutar att samtliga i styrelsen jobbar vidare i ämnet 

målformulering och lämnar förslag på formuleringar för att sammanställa ett 

måldokument inför kommande verksamhetsår. 

 

- Solenergi eller annan alternativ energi; Sigge har fått in 1 offert på 

solenergi inväntar ytterligare offerter,  Alf har också begärt in offerter men ännu 

inga svar. Deltagarna i Solenergigruppen fortsätter arbetet med offerter.  

 

- Klubbkläder; Matilda är i gång med att ta in priser och möjligheter för 

beställning av klubbkläder 

 

- Träningstävlingar; Styrelsen föreslår möjligheten att prova med denna typ av 

träning första torsdagen varje månad kl 18 - 

Beslut; Styrelsen beslutar at Anna lägger ut en ”blänkare” på FB om denna 

möjlighet till Träningstävling första torsdag / månad till en början och sedan ska 

det utvärderas om fortsättning om tid, dag och hur ofta. 
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- Husvagnsparkering bakom klubbstugan; Martti har inkommit med förslag 

att möjliggöra husvagnsplatser mellan klubbstugan och hallen på gräsmattan 

och då kommer det att behövas lägga ner ett dräneringsrör vid överfarten 

mellan grusvägen och gräsmattan. 

Beslut;  Styrelsen beslutar att klubben ska möjliggöra husvagnsplatser på detta 

område samt be Ingemar att gräva och lägga ner rör vid överfarten när Ingemar 

dränerar om gräsmattorna. 

 

- Husvagnsparkering på träningsplan närmast mot agilityplan; Martti inkom 

med fråga om möjlighet att vid speciella tillfällen parkera husvagnar på 

gräsmattan på träningsplan utmed agilityytan, från lillstugan ner mot åkern. 

Beslut; Styrelsen beslutade att denna möjlighet kan ges om gräsmattan och 

dess underlag är torr och parkering/körning av bil+husvagn inte påverkar 

gräsmattan och dess underlag. 

 

- Elpriser för husvagn;  Vilka priser gäller för husvagn utan eller med el. I 

husvagnsplatsen ingår tillgång till toalett och dusch som finns i anslutning till 

klubbstugan 

Beslut; Styrelsen beslutade att en husvagnsplats kostar 50 exkl el/dygn och 

100kr inkl el/dygn. 

 

- Milersättning vid tävling; Funktionärer som är i behov att köra bil till och från 

klubben i samband med tävlingar där vissa moment är utanför klubbens område 

bör ha möjlighet till milersättning 

Beslut; Styrelsen beslutar att tävlingsansvarig bedömer och godkänner 

funktionärers ersättning (utgångspunkt är klubbstugan till berört område) 

 

- Vägen ner till klubben; 1 offert har inkommit för att upprusta vägen från 

Åvestbovägen ner till klubbstugan. 

Beslut; Styrelsen beslutade att invänta att anta denna offert och begära 

ytterligare offerter och se hur den tillfälliga åtgärd håller för den trafik som sker 

på vägen nu fram till sommaren. 

 

- Provledare Specialsök; Anna Hjulströms förfrågan om att få gå 

utbildning som provledare inom specialsök. Utbildningen kostar 500kr. 

Beslut; Styrelsen beslutar att godkänna att Anna H får genomgå 

provledarutbildning inom Specialsök mot en kostnad av 500kr 

 

- Föreningscoach; .Förslag är att Anders Ö kommer till kommande 

styrelsemöte med kommittéerna den 7/6 för att diskutera förtroendevalda 

och dess uppdrag och ansvar. 

Beslut; Styrelsen beslutar att Anna bjuder in Anders Ö till kommande 

styrelsemöte med kommittéerna. 

 

- Distriktets MH/MT-figurantutbildning hösten 2022; Utifrån inkommen 
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skrivelse om att distriktet vill använda sig utav klubbens material och lokal för 

kommande figurantutbildning hösten 2022 

 Beslut; Styrelsen beslutar att tillåta distriktet att hyra in sig i våra lokaler inkl 

tillbehör för denna utbildning. Anna meddelar RUS-ansvarig Gittan Andersson 

om beslutet. 

 

- LG-apporter och sponsring; Sara S har varit i kontakt med LG-apporter för 

att diskutera sponsring av apporter vid klubbens olika arrangemang och 

tävlingar.  

Beslut; Styrelsen beslutar att Sara jobbar vidare med den påbörjad kontakt hon 

har med LG-apport kring apporter-arrangemang-tävlingar-sponsring 

 

- Färglaserskrivare; Utifrån skrivelsen från Specialsök/nosework om inköp av 

en färglaserskrivare för att kunna skriva ut giltiga dokument i färg och 

vattensfast. 

Beslut; Styrelsen beslutade att Matilda och Anna ser över möjlig laserskrivare 

för klubbens bruk/behov av denna typ och därefter gör detta inköp.  

 

- Sommarhyrning av hallen; från och med den 1/6 fram till 30/8 har alla 

möjlighet att hyra hallen för 100kr/timmen varje dag och klockslag. 

Beslut; Styrelse beslutade att Anna delger medlemmar på FB om denna 

möjlighet. 

 

- ”Klubbtekniker”; Flera medlemmar och hyresgäster av hallen har efterlyst en 

person på klubben som vi kan kontakta för att få vissa saker åtgärdade (ex byte 

av lysrör, trasig kontakt, skruv behöver justeras m.m.) som vi observerar vid 

hyrning av lokal. Sten Backström har blivit tillfrågad av styrelsen och Sten har 

tackat ja. 

Beslut; Styrelsen beslutade att ge Sten B detta förtroende som ”klubbtekniker”. 

 

- Inkommen anmälan av ekipage; Det har inkommit förfrågan till styrelsen om 

hur styrelsen/klubben hanterar när en medlem har fått anmälan om felhantering 

inom ekipagets genomförande på tävling. 

Beslut; Styrelsen beslutar att styrelsen kontaktar berörd ekipage och föra 

samtal om framtida stöd från klubben så att medlem ska möjliggöra fortsatt 

utveckling som ekipage inom klubben. Lotta N tar detta ansvar för dialogen. 

 

  

- Rallylydnadskommitteen är i behov av fler ansvariga; 

Rallylydnadskommitteen är behov av stöttning från styrelsen och medlemmar 

för dess fortsatta jobb inom Rallylydnad under hösten 2022, både träning- och 

tävlingsmässigt. 

Beslut; Styrelsen beslutar att Anna kontaktar berörda medlemmar för en dialog 

inför höstens arbete inom kommitteen. 
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Mötet avslutades av ordförande 

 

 

Nästa möte är 2022-06-07 med kommittéerna  kl 18:00 i klubbstugan 

 

 

 

 

Lotta Rygaard  Anna Hjulström 

Sekreterare Ordförande 

 

 

 

 

Sigge Friis 

Justerare 

 


