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Styrelsemöte 21 augusti 2017 

Protokoll   

§1 Mötets öppnande  
Eftersom Anette inte var närvarande bestämdes det att Elin skulle agera 
mötesordförande och Nina sekreterare. Mötesordförande öppnade mötet. 

§ 2 Val av justerare 
Gunilla och Karin valdes till justerare 

§ 3 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  

§ 4 Föregående mötesprotokoll  
Föregående protokoll godkändes. Vissa punkter kvarstår: 

- Information till sektorsansvariga. Inte riktigt fullgjort.  
- Brukslägret – kontakt inte taget än. 
- Åkgräsklipparen. Inte såld, köpare drog sig ur. 

§ 5 Kassörsrapport 
Kassören redogjorde för ekonomin, som är stabil.  

§ 6 Rapport från sektorer  

- Rallylydnad: Tävlingar är sökta för sista helgen i maj samt vecka 34 2018. 
Tävlingen förra helgen gick bra. 

- HUS: Helgkurs i tävlingslydnad verkar få tillräckligt antal anmälningar för att 
genomföras. Det pågår en rallylydnadskurs, nybörjare. Flera kurser har tyvärr 
blivit inställda under våren och sommaren på grund av för få anmälda. 

- BOL: Förberedelser pågår för nästa tävling, som går av stapeln den 17 
september. Nina Viklund och Gunilla Eriksson kommer att vara tävlingsledare, 
och Linda Olofsson kommer att vara domare. 

- Mentalsektorn: MH som ska vara den 2/9 är fulltecknad. Allt är förberett. 
- Tjänstehund – ingen rapport 
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- Utställning. Höstdubbeln är på gång, blir den 16 september i Nordmaling och 
den 17 september i Umeå. 

- Agility – Sommarcupen är genomförd. 

§ 7 Försäljning av åkgräsklipparen  
Styrelsen beslutar att avbryta försäljningen av åkgräsklipparen och behålla den 
tills vidare. Ekonomin anses vara tillräckligt god, och behovet har visat sig 
finnas som ett komplement till robotgräsklipparen. 

§ 8 Kopiatorn 
Kopiatorn är servad och fungerar. Det är dock ett problem att utskrifterna inte 
tål vatten. Nina kontaktar Jenny och kollar upp avtalet. 

§ 9 Rutiner kring medlemskap 
Styrelsen beslutar att sekreteraren har i uppgift att skicka bekräftelse till nya 
medlemmar. Kassören meddelar sekreteraren när betalningar gjorts. 
 

§ 10 Sektorernas ansvarsområden 
Ansvarsområdena fördelas vid det sektorsmöte som hålls varje vår. 
Minnesanteckningar skrivs, och delges alla sektorsansvariga. För att förtydliga 
läggs ansvarsområdena ut på hemsidan. 

 
§ 11 KM 

Styrelsen beslutar att en arbetsgrupp bestående av en representant från varje 
BOL, agility och rallylydnad utses. Denna grupp får i uppgift att utforma dagen. 
Nina får i uppdrag att ordna mötet. 
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§ 12 Medlemsmöte om verksamheten 

Styrelsen beslutar att kalla till ett medlemsmöte med anledning av det låga 
intresset för aktiviteter som vi ordnar. Följande alternativ för datum föreslås: 
9,10, 16, 17, 18 och 19 oktober. Sektorer plus instruktörer får en särskild 
inbjudan, och vi kollar upp med dem vilket datum som passar bäst. Nina skickar 
ut en Doodle-enkät om datum, och ber Jenny vidarebefordra till instruktörerna. 
Elin och Nina drar upp riktlinjer inför nästa styrelsemöte.  
 
Övriga saker att ta upp på medlemsmötet är bemanningen i sektorerna och hur 
vi ska ställa oss till att ordna marknaden i framtiden. 

§ 13 Annan höstplanering 
 Vad är på gång i höst? Idéer på verksamhet.  

- KM 
- Medlemsmöte om nåt kul? Förslag bordläggs till nästa möte. 

§ 14 Annonsbladet  

Linda ansvarar. Annonsera om utställning 16 september och lydnad 17 
september. 

§ 15 Övriga frågor  

 Marknaden. Beslut om att vi ska vara med och ordna. Ska ingå i årsmötet. 

 Belysningen i köket behöver förbättras. Mycket som ligger på samma fas. Vi måste 
anlita en elektriker. Sensor/rörelsedetektor kopplas till utebelysning. Gunilla 
kontaktar elektriker och får detta gjort.  

 Modem, dator. Modemet behöver bytas ut till ett med större kapacitet. Dator: finns 
redan ett förslag. Elin kollar upp detta. 

 Elavtal förnyat. Avtalet har gått ut. Vi fick ta snabbt beslut mitt i sommaren. Fast avtal 
för tre år. 

 Ansvar för sektorer –Nina tar BOL i styrelsen. 

 Blomma till Jan Karlsson. Birgitta ordnar detta. 
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 Ny husansvarig behöver anlitas. Vi bordlägger detta och funderar vidare. 

 

§ 16 Nästa möte 

25 september 

§ 17 Mötet avslutas 

 

 

Nina Viklund 
Mötessekreterare  

 

 

Gunilla Forsberg  Karin Hansson 
Justerare   Justerare 
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