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  Protokoll  Styrelsemöte med kommitteerna  2022-12-06  Kl. 18.00 

 

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

Nilsdotter och Sara Sundström och Lotta Rygaard  

Frånvarande i styrelsen; Matilda Lindblom och Alf Jespersen 

Kommittéerna: Rally; Susanne Lind, RUS; Gittan Andersson, HUS; Sara Sundström och 

Sofie Östberg, TÄS; Karin Westermark, Nosework/specialsök: Anna Hjulström, 

Tjänstehund; - ., Framtidskommittén; - 

 

 
89. Mötets öppnande 

      Ordförande Anna Hjulström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

 
90. Val av sekreterare 

Lotta Rygaard valdes som sekreterare för mötet. 

 
 

91. Rapport från kommitteérna 

RUS;  

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

Nytt MT from 1/1 2023 innebär för klubben att bygga om hela MT-banan samt 

utbilda figuranterna  

Delvis nytt MH innebär smärre förändring av klubbens MH-banna och 

figuranterna måste gå en kurs för att ”bräscha upp” kunskaper och moment i 

den uppdaterade banan för figuranterna. Tid för dessa kurser finns ännu inte. 

 

TÄS; Inköp av klädnypor och snitslar kommer att göras och därefter samlas 

flera en kväll och ”knyter” dessa. 

Lydnad; på tävlingar har flera ekipage med sig egna apporter. TÄS köper in 

korgar och nummermärker dem för att ekipagen kan lägga ifrån sig apporterna 

under kontroll på tävlingarna. 

Träningstävlingar i bruks kommer att läggas in i mars/april inför kommande 

tävlingssäsong. 

 

Rally: Just nu är det många som tränar Rallylydnad på medlemsträningen. 

Flera nya tävlingsekipage finns inom klubben 

Den 12/12 är det ”Lusserally” på medlemsträningen. 

Distriktet har haft utbildning den 29-30/10 på klubben ang nya moment/skyltar 

och regler.  
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Bisse Falk har haft kurs Nybörjare,12,13 + 18 november. 

19/11 var det Nybörjarklass-tävling i hallen med 98 med starter. 

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

hall och dagen därpå har vi rallylydnadstävling Mästarklass. Funktionärer och 

priser är ej helt klart med.  

 

 

HUS; Allmänlydnadskurs är igång med 10 ekipage som Sofie Ö och Sara S 

håller i. 

Valpkurs startar i januari 

Flera kurser efterlyses från medlemmar men det är svårt att få tag i 

kursinstruktörer. 

 

Nosework/specialsök; Specialsöksprov har genomförts 27/11 och 4/12. 

Nosework är strax på gång med aktivitetsplanerna för 2023 som kommer att 

läggas in i verksamhetsberättelsen/planen inför årsmötet 

Intresseanmälan för Noseworkskurs kommer att läggas ut. Kurs kommer att 

genomföras under lördag/söndag om intresse finns-. 

 

Tjänstehund; - 

 

Framtidskommittén; - 

 

92. Godkännande av dagordning   

Dagordning för mötet godkändes. 
 

 
93. Val av justeringsperson      

Maj-Britt Winberg valdes till justeringsperson. 
 

 
94. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 
 

 
95. Kassarapport 

Kassören Maj-Britt Winberg avlämnade rapport om klubbens ekonomi och 

resultatrapporten 

 
96. Övriga rapporter 

       - inga inkomna rapporter 
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97. Skrivelser 

- inga inkomna skrivelser 

 

 

98. Övriga frågor 

 

- Medlemsträningstider i hallen; Hoppers har haft tid i hallen tisdagar kl 

19:00-22:00. Medlemsträningstid för Hoopers under hösten är test för att se 

över intresse av att nyttja tiden för Hoopersträning under hösten 2022. Intresse 

för medlemsträning inom denna gren har varit nästan obefintlig under hösten. 

Beslut;  Styrelsen beslutar att ”testperioden” upphör den 31/12 och därefter 

övergår tiden till medlemsträning inom brukslydnad from 1/1 2023. From 1/1 

2023 blir det separata träningstider för Lydnadsträning tisdagar kl 16-19 och 

Bruksträning tisdagar kl 19_22 

 

- Musikhjälpen; Klubben har tidigare år gett gåva till Musikhjälpen genom att 

omvandla bidraget till träningstid i hallen för 2 ekipage. 

Beslut; Styrelsen beslutar att klubben bidrar med 500kr till Musikhjälpen 

  

- Julgåva till Hundstallet; Klubben har tidigare år gett en julgåva 

Beslut: Styrelsen beslutar att klubben skänker en julgåva på beloppet 500kr till 

Hundstallet.  

 

- Årsmöte 24/2 2023; Lokal är ännu inte klart med Sigge F och Sara S 

fortsätter att se över lokaler och priser 

Beslut; Styrelsen beslutar att inbjudan till årsmöte publiceras med reservation 

om att lokalfrågan ej är löst. 

 

- Blomma till markägare; Tidigare år ger klubben en julblomma till markägarna 

Beslut; Styrelsen beslutar att klubben ska även i år ge en blomma och Sigge F 

och Gittan A ombesörjer att detta sker. 

 

- Tillägg för funktionärsutbildning; Styrelsen föreslår att Britt-Marie Mattin-

Lassei får gå Tävlingssekreterar-utbildning och Emelia Perälä får gå Skrivar-

utbildning inom Rallylydnad under säsong 22/23 

Beslut; Styrelsen beslutar att Britt-Marie Mattin-Lassei får gå 

Tävlingssekreterar-utbildning och Emelia Perälä får gå Skrivar-utbildning inom 

Rallylydnad 

 

-Städning i hallen och klubbstugan: Under hösten har Tarja och Heli städat i 

hallen och klubbstugan. Nu har Heli Piilonen-Jansson meddelat att hon ej 

kommer att fortsätta att städa. 

Beslut; Styrelsen beslutar att vi lyfter ärendet om att hitta en ersättare för Heli 

på kommande medlemsmöte 15/12. 
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-Lydnadskommitté´; Styrelsen har diskuterat om att lydnadsträning och 

lydnadstävling m.m ska ligga under en egen kommitté och inte på styrelsen. 

Beslut; Styrelsen beslutar att klubben startar upp en lydnadskommitté och 

beslut ska även tas på medlemsmötet 15/12. 

 

-Poängjakten; Styrelsen diskuterar begreppet ”poängjakt” vs fortbildningskonto. 

Medlemmar omvandlar insatser på klubbens olika tävlingar och aktiviteter till 

möjlighet att kunna få halltid för fortbildning inom sitt eget ekipage. 

Beslut; Styrelsen beslutar att klubben byter namnet ”poängjakt” till 

”Fortbildningskonto”. 

 

-Agria har påvisat intresse om att komma på ett medlemsmöte för att 

presentera de nya versionerna av försäkringar. 

Beslut; Styrelsen beslutar att bjuda in Agria till vårens första medlemsmöte 

 

 

 

 

Mötet avslutades av ordförande 

 

 

Nästa möte är 2023-01-03 kl 18:00 i klubbstugan 

 

 

 

 

Lotta Rygaard  Anna Hjulström 

Sekreterare Ordförande 

 

 

 

 

Maj-Britt Winberg 

Justerare 
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