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  Protokoll  Styrelsemöte med kommitteerna  2022-10-04  Kl. 18.00 

 

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

Matilda Lindblom och Lotta Rygaard  

Frånvarande i styrelsen; Lotta Nilsdotter och Sara Sundström 

Kommittéerna: Rally; Susanne Lind och Fanny Törnblom, RUS; Gittan Andersson, HUS; - 

TÄS; Karin Westermark, Nosework/specialsök: Anna Hjulström, Tjänstehund; -  

Valberedningen; Ingemar Elfström 

 
69. Mötets öppnande 

      Ordförande Anna Hjulström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

 
70. Val av sekreterare 

Lotta Rygaard valdes som sekreterare för mötet. 

 
 

71. Rapport från kommitteérna 

RUS; har avslutat sin säsong 2022. 

Inför 2023 införs nytt MT. Från version 2007 som försvinner till version 2017 

och detta innebär att klubben inte har en godkänd bana och ej heller 

godkända figuranter. Klubben kan och kommer att fortsätta att ha MH 

kommande år. 

26-27/11 är Gittan på konferens ang MT 2017. 

Under höstens städdag fylldes det på med flis/bark delvis på MH-banan i 

skogen där terrängen är svår för ekipagen och funktionärer att gå. 

Gittan ansvarar för att pistolerna rengörs grundligt inför vårens säsong med 

pistolskytte i klubbens olika grenar och tävlingar 

 

TÄS; Skyddtävling med 3 domarlag är genomförd och ekipagen nöjda med 

tävlingen. 

Tävlingar säsong 2023; Brukstävling 6/6 högre spår, 

5/8 Appelltävling 

9/9 Elit spår + DM 

16/9 Skydd + DM 

TÄS ordnar med ”orange ruthörn” till DM och nya nummerskyltar 

Nya spårsnitslar behöver knytas inför kommande tävlingssäsong 

Distriktet ordnar funktionärsutbildning kring Domare, tävlingssekreterare (TS)  

och tävlingsledare (TL) och anmälan för deltagare måste lämnas in snarast till 

styrelsen och TÄS-kommittén. 
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Matilda L är intresserad att går TL utbildning inom bruks. 

10/10 kl 14:00 Sker en presentation på klubben kring kommande SM-tävlingar  

och dess upplägg, ledning, organisation m.m. Alla är välkomna att delta på 

denna informationsträff. 

9-10/10 Lydnadstävlingar. 

 

Rally: Tävling i Mästarklass den 18/9, 88 startande, många strykningar inför 

starten. 

Inomhusträning har kommit igång 

Fr.o.m 1/1-23 tillkommer nya moment och regler och därmed kommer nya 

skyltar att köpas in och nya regelböcker måste beställas 

Distriktet håller utbildning den 29-30/10 på klubben ang nya moment och 

regler. Utbildningen är fullbokad. Ev håller Framtidskommitteén i fm+em fikat, 

Matilda hör med dem. Deltagarna har med sig egen lunch. 

Bisse Falk har kurs 1,12,13 + 18 november, kursen är fullbokad 

19/11 är det Nybörjarklass-tävling i hallen, funktionärer är det klart med. 

25/3-23 sker Nordiskt kvaltävling  för Mästarklass (max 45 starter) i klubbens 

hall och dagen därpå har vi rallylydnadstävling Mästarklass 

Under 2023 kommer klubben ha 6 Rallylydnadstävlingar. 

 

HUS; Barn och unghundskurs planeras att genomföras under jullovet 

Allmänlydnadskurs startar i november samt Agility nybörjarkurs. 

 

Nosework/specialsök; Under sept genomfördes specialsöksprov och ev 

kommer det att genomföras specialsöksprov i november. 

Nosework är strax på gång med aktivitetsplanerna för 2023 

 

Tjänstehund; - 

 

72. Valberedningen 

Ingemar Elfström läste upp de olika funktionerna för styrelsen och vad som ska 

förberedas till årsmötet februari 2023 

 

73. Godkännande av dagordning   

Dagordning för mötet godkändes. 
 

 
74. Val av justeringsperson      

Sigge Friis valdes till justeringsperson. 
 

 
75. Föregående protokoll 
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Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 
 

 
76. Kassarapport 

Kassören Maj-Britt Winberg avlämnade rapport om klubbens ekonomi 

 
77. Övriga rapporter 

- Resultatrapporten; positiva siffror i resultatrapporten. 
 
-Agilitymaterial; De gamla sandsäckarna och balanshindret är sålda 

 

78. Skrivelser 

- Distriktets HUS; har konferens/informationsträff 20/10 i Köping, inbjudan 

lämnas vidare till Sara Sundström och Sofie Östberg 

 

 

79. Övriga frågor 

 

- Dator; Datorn som nu finns inom klubben är nu mycket seg att jobba med. 

Beslut; Styrelsen beslutar att Matilda och Anna införskaffar en lämplig dator till 

klubben med lämpliga program för klubbens bruk. 

 

- Wifi trådlöst nätverk; Klubben har idag en Wifi-sticka men när sekreterarna 

jobbar vid datorn så underlättar det om klubben har en router för trådlöst Wifi  

Beslut; Styrelsen beslutar att Anna köper in en router till klubben 

  

- Poäng, ersättning och skatteverket; Sten Backström diskuterade med 

styrelsen ang skatteverkets regler kring revision, ersättning och 

förmånsbeskattning samt arbetsgivaravgifter som kan påverka klubbens 

medlemmar och klubbens ekonomi. 

Beslut: Styrelsen beslutar att Anna ser över bokningssystemet till hallen där 

medlemmar kan ta ut poäng genom hallhyra.  

 

- Målformulering inför år 2023; Påminnelse om att samtliga 

styrelsemedlemmar läser igenom ”arbetsmaterialet för målformulering 2023” 

och bidrar med redigering så en slutlig version kan läggas fram till kommande 

årsmöte 

Beslut; Styrelsen beslutar att målformulering ska tas upp på kommande 

styrelsemöte och göra en genomgång för ett slutligt måldokument. 

 

- Utställare; Sara Sundström har kontakt med en utställare som gärna kommer 

på våra tävlingar där utställaren har div olika hundsaker 

Beslut; Styrelsen beslutar att Sara S tar kontakt med utställaren och delger våra 

tävlingsdatum.  
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Mötet avslutades av ordförande 

 

 

Nästa möte är 2022-11-01 kl 18:00 i klubbstugan 

 

 

 

 

Lotta Rygaard  Anna Hjulström 

Sekreterare Ordförande 

 

 

 

 

Sigge Friis 

Justerare 

 

http://www.fagerstabk.com/

