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Styrelsemöte 2014-09-16 
 
 

Närvarande: Ingrid Tapper, Linda Lindon, Tobias Sjöberg, Pia Hörnqvist, Hans Glamsare, Hans 
Vestergren, Anna Carlson 
 
Frånvarande: Britt-Mari Skog, Katarina Bäckman, Marie Linder, Kristin Svee 
 

Dagordning 
 
§ 1. Mötet öppnas. 
Mötet öppnades av ordförande Ingrid Tapper kl.19.00 
 
§ 2. Godkännande av dagordning. 
Godkändes 
 
§ 3. Val av justeringsman. 
Tobias Sjöberg  valdes att justera protokollet 
 
§ 4. Föregående protokoll 
Lästes och lades till handlingarna 
 
 
§5. Skrivelser. 

a) inkomna. 
Inspirationsdag från studiefrämjandet-hund för alla (funktionshindrade). 
Securitas vill hyra stora planen 19/11, behöver tillgång till kök och klubbstuga 

 
b) utgående. 

Inga 
 
 
§ 6. Beslut skrivelser. 
Beslutades att Securitas får hyra planen som önskat 19/11. 
 
§7 . Rapporter 
 
a)ekonomi 
Det preliminära resultatet för året ser bättre ut än väntat, mycket beroende på fler kurser och ett 
aningen ökat medlemsantal.  
Plusgiro kurser saldo 31579:62 
Plusgiro tävling saldo4291:67 
Plusgiro saldoTJH 6901:50 
Nordea sparkonto företag saldo173429:69 
Bokföringsprogram fort knox, kassören undersöker om det är något för oss. Moms måste betalas. 
Betaldosa/kortläsare  för köket. Hans Glamsare fortsätter undersöka, bl a bindningstid. Ska även höra 
med köksansvariga Britt-Mari Skog vad hon anser om behovet. 
 
 
 



b)övriga 
På förekommen anledning togs frågan om betalande av andra personers medlemsavgifter upp. För 
att täcka det skriande behovet av tävlingssekreterare har en medlem betalat medlemsavgift för en 
annan medlem och undrade nu om det var möjligt att få pengarna åter då detta enligt denna är en 
fråga för klubben. 
Styrelsen avslog begäran, önskar fler utbildningar för tävlingssekreterare istället för att täcka 
behovet. 
 
§8. Sektorer och kommitéer 
 
a)HUK 
Förfrågan från Marie Linder om träningslokalen kan användas vid kurser vid dåligt väder. Ja ansåg 
styrelsen men instruktören måste själv boka lokalen och lägga in bokningen i kalendern. 
Instruktörer för vårens kurser kontaktade, eventuellt kommer intresserade instruktörer erbjudas 
exempelvis en föreläsning eller dylikt som en inspiration. 
 
b)HUK-A 
Tobias Sjöberg kommer hålla kurs via sin egen firma, ej ideellt. 
Kommer arrangeras en heldag med ca 20 deltagare och 2 instruktörer. 
Agilitykursernas anmälningsprocess diskuterades, Tobias vill att man ska kunna anmäla till dessa på 
samma sätt som till övriga kurser, dvs via HUK. Tobias får tills vidare ett eget gmail-konto för alla 
anmälningar och frågan tas upp vidare på samverkansmötet 7/10. 
 
c)TK 
Regelrevideringsmöte 2/9, resultatet av kvällens diskussioner kan läsas på hemsidan. 
Möte i distriktet ang. nya reglerna 21/9, Hans Vestergren närvarar. 
Tävlande som uteblivit från tävlingar utan att anmäla förhinder kommer att kontaktas av TK via brev. 
Både TK och styrelsen ser allvarligt på detta förfarande och en notis om detta kommer att läggas ut i 
nyhetsbrevet som skickas till alla medlemmar. 
 
d)RUK 
- 
 
e)köks-och festkommittén 
Möte ang. julfest i förestående. Tas upp på samverkansmötet 7/10. 
 
f)anläggning 
- 
 
g) PR/info 
- 
 
§9. Övriga frågor 
Kiropraktor vill komma till klubben o föreläsa och behandla hundar till självkostnadspris. Vi tackar 
nej. 
Motion av Hans Glamsare gällande kostnad för bruksekipage som nyttjar mark ordnad av klubben. 
Drogs tillbaka då stora delar av styrelsen var starkt emot den. 
 
§10 Nästa möte 
13/10  kl.19.00 
 
 



§11 Avslutning 
Mötet avslutades 20.50 
 
 
 
 
 
_______________________   ____________________________ 
 
Linda Lindon    Tobias Sjöberg 
Sekreterare    Justerare 
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Ingrid Tapper 
Ordförande 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  


