
Protokoll styrelsemöte 210602 kl 19.15 Gröna stugan. 

§ 1. Mötet Öppnas  

 Carina öppnade mötet och hälsade alla välkomna.   
 Närvarande - Carina, Robert, Mar<n, Roland, Angelica, Ingemar, Elin,   
 Therese.  Anna via teams.   

 Ej närvarande - Hannah 

§ 2. a Val av sekreterare 

 Roland valdes <ll sekreterare 

      b Val av justerare 

 Elin, Mar*n 

§ 3. Godkännande av dagordningen 

 Godkändes i sin helhet. 

§ 4. Föregående mötes protokoll 

 Några punkter lades *ll under övriga frågor. 

§ 5. Anmälan övriga frågor 

 Städning - Ingemar undrar om vågen och hundburen i vita stugan.   

 Hundens dag 

 Hjärtstartare 

 Datorn 

§ 6. Sektorer 

 a Ekonomi - Angelica rapporterar 

  Banken har börjat ta betalt för Swish,  2kr per   
  transak*on. Något aI vara uppmärksam på vid  



  småbetalningar. Är det aktuellt aI börja använda en  
  handkassa igen vid t.ex tävlingar etc?! 

  Deklara*onen är inskickad. 

  ErsäIning från studiefrämjandet för 2020 har ej kommit  
  ännu. Carina kollar. 

  Behållning på kontona är 180.000:-.  

   

 b Tävlingssektorn, uppföljning utb TL/TS, Öppen  
  träning? ,fler tävlingar? Therese och Elin rapporterar 

  Utbildning *ll tävlingssekreterare kommer aI startas. 

  Lydnads, bruks, rally. Therese, Elin, Ma*lda O och  
  Hannah P planerar aI gå denna. 

  Tävlingsledare - Mar*n har påbörjat sin utbildning, teori  
  via nätet först sedan ”brevid gång” på Orust. 

  Kvällstävlingar 30/6 0ch 16/7 . Start klass och Lydnad  
  1. Ligger i kalendern. 

  Brukstävling Apell 5/9, Therese (prak*serar) går in som  
  tävlingsledare, Anders O och Lennart P är   
  domare som stöder Therese. 

  10/10 är yIerligare en brukstävling Apellklass.  

  Mar*n N är tävlingsledare 

  Öppen träning - Utgå från det som gäller idag:  

  Bruks - söndagar kl 17.  

  Specialsök??   

  Lydnad - måndagar.  

  Agility - BriIa- banan byggs upp på helgerna.  



  Rally - hänvisning *ll Angelica 

   

 c HUS, MarWn, Carina, Anna rapporterar 

  Mar*n B och Julia kommer aI starta en valpkurs inom  
  tre veckor. Listan över anmälda deltagare är uppdaterad  
  på teams. 9 st valpar är anmälda higlls. 

  FortsäIningskurs - 4 st anmälda. Dag och instruktör är ej 
  bestämt. 

  Specialkurser - Carina kör 2 fortsäIningskurser 

  Anna kör 1 grundkurs 

  Carina kommer aI köra en uppletande kurs med 5  
  deltagare,  en grundkurs spår med 5 deltagare. 

     

 d RUS Anna rapporterar 

  Två st MH är nu genomförda. Fungerade jäIebra!  
  Robban får en applåd för den nya banan!! 

  6 hundar varje gång.  

  3/10 är yIerligare eI MH inplanerad.  

  Anna vill starta en utbildning på klubben i   
  grundläggande mentalkunskap. Anna utreder vidare. 

 e Tjänstehundssektorn Anna och Ingemar rapporterar 
  Anna startar en grupp med ”våra”tjänstehundsförare för 
  aI komma igång med ak*viteter 

 f Agility/Ungdomssektorn Kontaktperson har saknats 

  Elin utses *ll kontaktperson i styrelsen 



  Agility kurs - inget svar från Mimmi ännu.  
  

 g Stugsektorn Robban rapporterar 

  Arbetsdagen ujördes på eI utmärkt säI! Tak på  
  containern kvaraI ordna, likaså tak över MH skydden. 

  Inget övrigt aI rapportera.    

 h Rallysektorn Angelica rapporterar 

  Onsdagen den 9/6 är det öppen träning. Nybörjarkurser  
   genomförs den 6:e och 20/6. 

 i Köket 

  Inget aI rapportera.  

§ 7 Ny^ Från SBK,  

 Öppna tävlingar from nu. 

§ 8 Övriga frågor 

 Hjärtstartare - kommunen är ej intresserad av aI sponsra denna. 

 Carina mailar banken om de vill förnya sponsorsavtalet. Mar*n  
 kollar med  Niclas Byström. 

 Vågen i vita stugan tas bort. Hundburen blir kvar. Projektorn säIs  
 upp. Robban ordnar deIa. 

 Robban har ordnat en dator *ll klubben.  

 Hundens dag (en prova på dag)  söndagen den 4/7 kl 16:00 -  

§ 9 Nästa möte  

 25/8 kl 18:30  

§10. Mötet avslutas 

 Carina förklarade mötet avslutat. 



Vid protokollet 

Roland Berg 

Justeras 

Elin Sehlstedt   Mar*n Nordevik 


