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Styrelsemöte nr 11                                                                                                     1/2 

 
Datum: 2016-12-05 Kl: 19.00 Plats: SoSu klubbstugan                                                                                

 
Närvarande är markerade med X framför namnet: 
 

X Stefan Björkman X Anna Lindstedt X Eva Sundin X CG Hultin 
X Malin Bergh  Agneta Lundström  Nanette Segerlund X Åza Dahlberg 
X Hellen Wallskär       
 
§ 162 Öppnande av mötet 

Mötet öppnades av Stefan. 
  
§ 163 Val av mötesordförande 

Stefan Björkman valdes till mötets ordförande. 
  
§ 164 Val av mötessekreterare 

CG HUltin valdes till mötessekreterare. 
  
§ 165 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
  
§ 166 Val av justeringsman 

Till justeringsman valdes Malin Bergh. 
  
§ 167 Föregående protokoll 

Justerat via mail. 
  
§ 168 Ekonomi 

Behållning per 16-12-05: 135.640:87, Sparkonto: 57.196,17. 
Eva använder nu Visma. 

  
§ 169 Tidsbundna saker att göra 

Clinic -  "Friskvård för hundar" hålls 7/12. 
Höstmöte 
Nytt datum måste sättas. CG kollar med SBK om man kan lägga ihop Höstmöte och Årsmöte.  
Årsmötet hålls den 23 februari 2017. 

  
§ 170 Genomgång av Handlingar, inkomna och utgående skrivelser mm till styrelsemöte nr 11 2016. 

Handlingarna gicks igenom, men inga handlingar krävde åtgärder. 
  
§ 171 Nya och delvis nya ärenden 

PUK - Styrelsen enades om att det är mycket viktigt att tillsätta en PUK ansvarig snarast. CG kollar runt och 
ser om det går att få fram någon lämplig person. Övriga styrelsen skall också aktivt hjälpa till med detta.  
Inbrottet – Besiktningsman kommer till klubben och träffar Stefan. 
Hopphinder - Beslut togs att köpa in 2 hinder och 2 koner. Åza sköter detta. 
Gräsklippare - Ej åtgärdat. 
Budgetar - Ta in detta från sektorer och kommitéen. Alla i styrelsen hjälps åt med detta. 
I övrigt se kommande To Do List till styrelsemöte nr 12. 

  
§ 172 Ärenden som styrelsemedlemmar vill ta upp 

Malin lämnar som tävlingssekreterare.   
  
§ 173 Rapport från sektorer och kommittéer: HUS, TÄS, RUS, TJHS, FM-Hund, AGIS, IPO/BSL, PUK 

Anna rapporterade bl a att Elisabeth Skantz går Nose Work kurs. Se i övrigt hemsidan vad som är på gång i 
sektorerna. 

  
§ 174 Genomgång av To Do listan nr 6 2016 

Listan gicks igenom och justerades. Se ny lista till styrelse möte nr 12.  
  
§ 175 Sekreteraren informerar om olika ärenden vid behov 

Förfrågan inkommit om att kunna hålla inofficiella utställningar. Alla tyckte det var ett bra förslag.  
Ammie Hultin håller i detta men måste ha hjälp från klubbmedlemmar. 
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§ 176 Övriga frågor - ej beslutsmässiga 

Emma har börjat ta bort den analoga ouppdaterade tavlan med tävlingsekipage i klubbstugan och lägga ut 
det på hemsidan istället. CG fotograferar tävlingsekipage till detta. 

  
§ 177 Nästa möte 

Tid ej bestämd. 
  
§ 178 Mötet avslutades 

Stefan avslutade mötet och tackade alla för ett trevligt möte. 
Mötet avslutades 20.40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stefan Björkman                                                                                        Malin Bergh 
mötesordförande                                                                                     justeringsman 
 
 
 
 
 
 
 
 
CG Hultin 
mötessekreterare 


