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  Protokoll  Styrelsemöte 2022-11-01  Kl. 18.00 

 

Närvarande: Maj-Britt Winberg, Martti Latvala, Alf Jespersen, Sigge Friis, Anna Hjulström 

Matilda Lindblom, Lotta Nilsdotter och Lotta Rygaard  

Frånvarande i styrelsen; Sara Sundström 

 

 
80. Mötets öppnande 

      Ordförande Anna Hjulström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

 
81. Val av sekreterare 

Lotta Rygaard valdes som sekreterare för mötet. 

 

82. Godkännande av dagordning   

Dagordning för mötet godkändes. 
 

 
83. Val av justeringsperson      

Martti Latvala valdes till justeringsperson. 
 

 
84. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 
 

 
85. Kassarapport 

Kassören Maj-Britt Winberg avlämnade rapport om klubbens ekonomi 

 
86. Övriga rapporter 

- Resultatrapporten; positiva siffror i resultatrapporten. 
 
-Banken; inget klartecken från banken 

 

87. Skrivelser 

- Inga skrivelser har inkommit till mötet 
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88. Övriga frågor 

 

- Funktionärsutbildning; Följande förslag har inkommit till styrelsen:  

Tävlingssekreterare Lydnad; Astrid Johansson, Fanny Törnblom och Sara 

Hjulström 

Tävlingssekreterare Bruks: Sara Hjulström 

Tävlingssekreterare Rallylydnad: Susanne Lind och Sara Hjulström 

Tävlingsledare Bruks: Matilda Lindblom 

Tävlingsledare Lydnad: Sten Backström 

Beslut; Styrelsen beslutar att rekommendera Sara Hjulström, Astrid Johansson, 
Susanne Lind, Sten Bäckström och Matilda Lindblom till att utbilda sig till 
önskade roller. 
Fanny Törnblom är nyutbildad TS i Rallylydnad och vi ser att hon blir varm i 
kläderna i den rollen innan hon utökar med en ny roll. Och är välkommen att 
lämna intresse för en ny roll vid nästa utbildningssväng. 
 

 

- Elpriser; Utifrån höjning av elpriser på marknaden så ser styrelsen över 

elkostnader för husbil/husvagn/motorvärmare kommande vintersäsong 

Beslut; Styrelsen beslutar att elpriser är 12kr/timme, heldag 100kr och 

150kr/dygn 

  

- Målformulering 2023; Styrelsen ser över hur målformuleringen ska vara 

under verksamhetsåret 2023 utifrån arbetsmaterialet. 

Beslut: Styrelsen beslutar arbetsmaterialet med tillägg för punkt 9 och därefter 

ska materialet användas inför kommande verksamhetsår.  

 

- Framtidskommittén; en fråga från kommitteen gällande åhörarplatser på 

kurser/föreläsningar inom klubben och kostnad för deltagarna har inkommit. 

Beslut; Styrelsen har tidigare beslutat att åhörarplatserna är gratis för 

framtidskommittéens ”styrelse”. 

  

- Postbox; Ordf Anna lyfter frågan kring posten som går till en i styrelsen och 

vad händer om något händer med personen. Har övriga personer i styrelsen 

möjlighet att komma åt posten som berör klubben. Kan ”postbox” vara ett 

alternativ, kostnad ca 5700kr/år. 

Beslut; Styrelsen beslutar att bordlägga frågan med att hämta in fler alternativa 

lösningar på denna fråga till kommande styrelsemöte 6/12-22 

 

- Batterier; Flera av klubbens klockor och brandvarnare behöver nya batterier 

inför kommande säsong. 

Beslut; Styrelsen beslutade att Maj-Britt omgående köper in batterier så att 

Martti kan byta runt på batterier på samtliga enheter. 
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- Lillstugan; Det har inkommit en förfrågan om det finns möjlighet att hyra 

Lillstugan i ca 2 veckor nu i november. 

Beslut; Styrelsen beslutade att kostande för att hyra Lillstugan under 2 veckor 

är 1800kr. 

- Medlemsmöte 15/12 kl 19:00;  Punkter att lyfta på medlemsmöte är: 

Framtidskommittén, Vandringspriser, Kök, poängsystem 

 

- Årsmöte 2023; se över möjliga lokaler där klubben kan ha sitt årsmöte i febr 

2023 till kommande styrelsemöte. 

 

 

 

 

Mötet avslutades av ordförande 

 

 

Nästa möte är 2022-12-06 med kommittéerna kl 18:00 i klubbstugan 

 

 

 

 

Lotta Rygaard  Anna Hjulström 

Sekreterare Ordförande 

 

 

 

 

Martti Latvala 

Justerare 
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