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Protokoll 
2017-08-23 

§ 1. Mötets öppnande  

Närvarande: Gunilla Samsson, Annika Eriksson, Anna Sundalen, Fred 

Larsson, Martina Svensson, Mikael Eriksson och Angelica Abrahamsson.  

 

18.30 - Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 

öppet. Mötet öppnades med en presentation av dagordningen. 

§ 2. Fasadplåt till Vita stugan 

Fasadplåten till vita stugan har blivit uppsatt under sommaren. Några små 

detaljer saknas fortfarande men det hela ser mycket bra ut. Klubben har även 

fått andra småsaker fixade på köpet, stupröret är ordnat och vågen i vita stugan 

är numer fungerande. Det finns tre plåtar över som en start för att även täcka 

baksidan av stugan, detta blir ett projekt för nästa sommar.  

 

Beslut: 6000:- kommer att betalas ut för material och omkostnader för 

uppsättning av plåten. 

§ 3. Gräsklippning 

Fred lyfte frågan kring säkerheten vid gräsklippning. Efter diskussion kom 

styrelsen fram till att inte ställa något krav på att man måste vara två vid 

klippning, eftersom det finns risk att de som klipper i så fall inte får möjlighet 

att klippa när det passar dem bäst. Styrelsen rekommenderar dock att man är 

två vid klippning alternativt meddelar någon anhörig om var man befinner sig. 

§ 4. Kodlås 

Vid inbrottet i somras stals nyckeln som har funnits tillgänglig för att aktiva 

medlemmar skall kunna komma in i lokalerna. Gunilla har kollat upp olika 

varianter av kodlås och föreslår att ett sådant sätts in istället för de traditionella 

låsen. Bauhaus har ett lås som troligtvis passar, kostnaden för detta är 3179:-. 

Gunilla tog på sig att kolla upp om detta lås passar till klubben dörrar. 

 

Beslut: Styrelsen beslutade att köpa in två av dessa under förutsättning att de 

passar. Gunilla åtog sig att göra inköpet. 

§ 5. Rapporter 

a) Ekonomin: Ekonomin ser fortsatt stabil ut. Värt att notera är att nya 

medlemsavgifter har kommit in, klubben har i dagsläget 131 medlemmar. 

 

b) Tävlingssektorn: Nästa tävling är den 9/9, Annika är tävlingssekreterare 

och Angelica tävlingsledare. Gunilla och Martina tar hand om köket. 

 

För 2017 så planerar tävlingssektorn att genomföra 3 tävlingar, en i april, 

en i maj och en i september. Datumen anpassas efter hur kringliggande 



klubbar har planerat sina tävlingar. Bosse ombeds lägga in ovanstående 

tävlingar i SBK tävling.. 

 

c) HUS: Mikael och Annika har lagt ut info om uppstart av en valpkurs med 

start den 28/9. Kursen blev full på två dagar (max 9 deltagare). Med tanke 

på den höga efterfrågan och familjen Erikssons fantastiska engagemang så 

kommer ytterligare en kurs läggas ut. Dessa kurser kommer hållas på 

onsdagar och torsdagar (8:a tillfällen). 

 

Martina kommer att starta upp en nybörjar kurs för tävlingsekipage senare 

i höst när valpkurserna är avslutade. 

 

d) RUS: Ett uppfödar-MH genomfördes den 19:e augusti där åtta hundar 

deltog (varav 4:a från uppfödaren). Nästa MH kommer genomföras den 

8:e oktober, även detta är ett uppfödar-MH. 

 

Önskemål finns från klubbmedlemmar att genomför ett MH tidigt nästa 

år. Extra MH med begränsat antal platser kan sättas in om vädret tillåter 

för att uppfylla detta behov. 

 

e) Kökskommittén: Eftersom tjuvarna fortfarande har tillgång till nyckeln 

som stals vid inbrottet i somras så köper Annika inte in mer än vad som 

behövs per tillfälle. 

 

f) Stugsektorn: Fasadplåt ska klä Vita stugans vägg som utförs av Torbjörn 

med medhjälpare. Drickor och plastmuggar kommer köpas in till Nose 

Work tävlingen den 27/8. 

  

§ 6. Arbetskväll 

Det är lämpligt att kurserna har kommit igång innan arbetskvällen planeras in 

för att förhoppningsvis få lite bättre uppslutning från nya medlemmar. Mötet 

kom överens om att lägga arbetsdagen den 15:e oktober. 

 

Notering från sekreteraren efter mötet 

Eftersom älgjakten drar igång andra veckan i oktober så behöver detta 

revideras. Nytt datum behöver diskuteras på nästa möte. 

 

§ 7. Medlemsmöte 

Monika Svensson har inkommit med ett erbjudande om att bjuda in Anders 

Hallgren som föreläsare till klubben den 8/10. Klubben behöver endast täcka 

kostnader för övernattning och lunch. Det är i dagsläget ett MH inplanerat på 

denna dag vilket innebär att många av klubben aktiva medlemmar redan är 

uppbokade på annat håll. Gunilla ber Monika att återkomma med ett förslag på 

upplägg. 

 

Fred kom med förslaget att bjuda in Maths Lindberg som föreläsare till 

medlemsmötet senare i höst. En tanke om tema är ”uppvärmning inför 

träning”. Fred pratar med Maths och återkommer med ett förslag till nästa 

styrelsemöte. 



 

§ 8. Övriga frågor 

Martina har ny e-postadress: martina.svensson@tjorn.se 

 

§ 9. Nästa mötesdatum 

Höstens styrelsemöten planeras in följande datum: 

Måndag 25/9, Tisdag 24/10, Onsdag 22/11, Torsdag 7/12 

 

 

§ 10. Mötet avslutades 

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid pennan 

 

...................................................................... 

Anna Sundalen 
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