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Närvarande: Elisabet Nilsson 

  Jenny Lund 

  Gunilla Eriksson 

  Per-Arne Johansson 

  Elin Söderholm 

  Ulf Nilsson 

 

Meddelad frånvaro: Erika Norberg 

  Erika Carlsson 

  Birgitta Johansson 

 

 

1. Mötets öppnande 
Jenny hälsar välkommen och öppnar mötet. 

 

2. Val av justerare 
Val till justerare blir Gunilla Eriksson och Ulf Nilsson 

 

4. Protokollsuppföljning 
Vapenskåp – Nyckeln har satts upp av Ulf.    

            Pistol - Jenny & P-A Ej klart! P-A fortsätter kolla renoveringen av pistolen. Kostnad? 

            Stugrutin”vinterskottningen”– P-A har pratat med Krister Forsell. Av talet med 

            Niklas Vikman går ut i år. Skottning av planen har aldrig ingått i skottningen. Faktura 

            kommer.  P-A ringer  Krister om ett nytt avtal görs redan nu i vår. Frekvensen av 

            skottning måste bli bättre då planer vintertid ska användas för kurser. 

            Klubbkläder – Fleese jacka, T-Shirt, och hundförarväst,  instruktörsjacka. Vi 

            annonserar ut en tävling på hemsidan på förslag till logga och färger.  Elin kollar med 

            Erika Carlsson om arbetet med logga. 

Inköp- Elin pratat med Isso på Konsum. Vi använder oss av Konsum i framtiden. Ulf 

pratar med Anna-Lena. 

Årsplanering, styrelsen – Jenny & Bitte har skrivit ihop en årsplanering som det 

kontinuerligt skrivs in i. 

 

4. Rapport sekreterare 
Bitte rapporterar kring brevskörden från ÖND och andra.  

 

5. Rapport kassör 
Budget 2012. 

Jenny mejlar om kvartalsrapporter till Birgitta. 

Den andra ridhus räkningen har inte kommit.  
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6. Rapport sektorer  
 Agility- tidtagningsystem inköps av sektorn. 15.000:- Bitte mejlar Irén. 

 RAS mental -  16/9 MH planeras. Sektors träff planeras för att se över antalet  

 figuranter.     

          RAS utställning - ingen utställning i maj, i sept o kan inte byta helg, svårt att  

 byta plats. Jenny pratar med Erika om att de inte behöver byta helg. 

          Tävling - funktionärer, har mejlat Linda. Jenny mejlar Gunilla om vilka 

 tävlingsledare som behöver uppdatera sina licenser. Gunilla kontakt person till 

          TÄS från styrelsen. 

 Tjänstehund - Inget att rapportera    

 Hundägarutbildning – 7 kurser på gång. Tävlingslydnad efterfrågas av 

 klubbmedlemmar. Gunilla frågar en till tänkt extern instruktör. 

 Rallylydnad – 2 kurser.    

 

7. Planeringsmöte med sektorsanvariga   

Stugjour – En stugskväll /veckan. Lydnad och agilityträning under samma kväll förslås. 

Maj – Sept. Juli undantaget.4 månader ev okt också. 

Styrelsen  

Tjänste Hund 

HUS 

Agility 

TÄS 

RUS 

 

Köket – Jenny meljar ut vilka helger som ska bemannas i köket till vid tävlingar och MH så 

sammankallande kan titta över vilka helger som passar för deras sektor. Välja den helg som 

passar. 

 

Ansvarsområden – Kjell-Göran underrättas om hans medverkan i Stugsektorn. Bitte ringer 

honom. Jenny gör ett förslag till fördelning av ansvarsområden till sektors träffen 2/4. 

    

8. Hemsidan 
Almanacka upplagd. Medlemsregistrering och anmälan till kurser via formulär. Bokningar 

kurser och stugbokning externt via Nina. 

      

  

9. Vision och målsättning 
Bordläggs. 

 

10. IT-satsning 
Inköp av en router för trådlöst internet. 99Kr /månad. Detta för att tillgodose tävlingarna som 

behöver internet uppkoppling samt att man kan använda sin mobil för att se hemsidan och 

almanackan när man är på stugan. 

 

11. Gräsplanen 
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Krattning av gräsplanen 15/5. Viktigt att alla som ska använda sej av planen i sommar deltar 

och krattar den i skick för de tävlingar som kommer tidigt på våren. Lägg ut på hemsidan två-

tre veckor innan. 

Vertikal skära och Strollgödsla efter ag. Tävlingen 9-10 juni. Gunilla kolla priser för vertikal 

skärningen samt vad kostar gödningen..  

 

12. Annonsbladet 
Bitte lägger in de kurser och tävlingar som kommer allt eftersom. 

 

13. Studiefrämjandet  

Allt ska föranmälas för att pengar från Studiefrämjandet ska betala.  

Gunilla anmäler en kamrat cirkel på tvälingslydnadsgruppen. 

 

14. Nästa möte  
7/5 19.00 

 

15. Övriga frågor  
 Studiefrämjandet vill pynta sitt skylt fönster. Vi fyller fönstret med saker som 

påminner om brukshundklubben under april-maj. Elin ansvar för att ta detta till 

Studiefrämjandet.  

 Höstmässan ”Norrskenshallen” - Studiefrämjandet bokat en plats. 19-20-21/10 fre em 

+ lö + sö. Vill vi delta tillsammans med studiefrämjandet? Uppvisning utanför hallen. 

Kostnad för montern står Studiefrämjandet för. 

 Elin visar en liten  fick lampa med tryck som hon föreslår att vi köper in och använder 

till priser. Vi visar på planeringsträffen. 

 Inköp av billigare skrivare till sekreterardatorn. 

 Klubben gör inga offentliga uppmärksammanden vid födelsedagar eller födslar.  

 I framtiden kan en ordföranden dator inköpas för att spara ner information inför byte 

av ordförande i framtiden.. 

 Enhetliga domar priser från Hytta Linda.  

 Sektorsträffen - 2/4 Dagordning från Jenny skickas ut till sammankallande. 

 

 

 

      

    

  

       
   

   

   
____________________________           ___________________________ 

 

                                Elisabet Nilsson          Gunilla Eriksson 
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Justerare 

 

___________________________ 

 

Ulf Nilsson 


